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ΏΕΘΟΑΝΟ ΨΙΝΤΟΝΙΕΝΘΞΙ, 

ΙΝΟΒΠΒΟΑΤΑΜ 

ΟΟΝΤΙΝΌΑΝΙΤ 

ΦΑΟΟΒΌΒ ΡΑΒΒΟΝΒ, 5.1.8. 

ΤΟΜΌΒΡ ΟΑΟΟΙΝΤΌΞ. 

ΟΧΟΝΠΙΙ: 

ΒΕ ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΕΟ ΟΓΑΒΕΝΘΒΟΝΙΑΝΟ. 

ΜΌΟΘΟΟΟΧΧΤΙΙ. 
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ΡΒΑΒΑΤΙΟ 

ΑὮ ΠΙΒΕΙΜΊΙ. Ε5Π ΕΖ. 

ΕἾΧ σοαϊοϊδυς Οταοῖς, αυογιπὶ δ τιδηΐθβ οοιῃριανὶ δὰ Γ!Ργυηὶ τ Εἰάγα, π0}}1}8 εἰς οἴηηῖπο, οὐ}115 
δΔηΐεα ποῃ ἀδίυγ ΝΝοι4. {146 Ργαίμε, δὰ Ῥεπίαδίευςο. δά 4 ̓ἴδγος Εδρηοσγ. ὅζο.) ϑιπρυίογιπι νεγὸ ἀθ- 
εξυθ, ἢ αυοβ Βαδεηΐ, εἰ φυϊάυ!ά ΑἸ ἀς 115 ποΐαγὶ ἀεθεδῖ, σαγπογα ογιΐ ἴῃ γοοθηῆοης (δααδηῖί. 

Π. ΠΙ. 
ΧΙ, οἤάεγδηζυγ οοπηηγδῖα ς ὑγίογα οἂρ. ν111. πδοηοη δὸ :ηϊτο σοηι. 2. ΟΔρ. ἴχ. υἵχυς δὰ ἤη. 

ΓΑΡγὶ ἀείπηϊ οπιπία. 
19, ἴποιρι δά οοῃλ. 16. σᾶρ. 1. Α ἢπε ου͵ὰ8 σᾶρ. υἱχας δὰ ἰηϊῖ. οἂρ. νἱ. ποὴ Ἴοπέεγίυγ. 

Πεῆηϊς δά σοῃι. 36. ΠΆΡ. ΙΧ. 

44. 52. 55. 58. 
64. 68. γι. 

᾿ς 74, Ροῇ νος. οἱ ταῦ. . «. Θογ,. 4. ΠΆΡ. νἱ. Ἰάσιπα Ὁ ἀπίὰβ ἱπίαρεὶ (1 : γυγίαβ ἱποῖρίς δά 
νος. .««. λισκεσθαις καϑ' ἡμέραν ΘΟ. 30. 6) υἱάδηλ σἈρΙ 18. 

93. τού. ' 
107. Νόοη οοπηέδγίυγ ὨΠΠ ρὲγ οογηγηδία ρᾷυςα, ΄υΐθυ5 πιδηϊδῆππι Ηἱ αὐᾶπὶ ἀσουγαῖς οΟοῃ- 

νεηϊαΐ ἢἰς Οοάσχ, εἰίαπι ἴῃ ποιληῖρυβ. ργορτγιῖδ, οαπὶ Οοάΐϊοο τού. (Ὑι46 Ῥγαί. δὰ 

]Τοίιδηι ὅζο.) 
108. 119. 120. 

121. 134. 236. 

243. 245. 248. 

: 

ΕΠΙΤΊΟΝΕΒ, 4048 σοπίυϊ!, ἔππς ΑἸάϊπα εἰ ΑἸεχαπάγιπα : Οοπιρ! αἴεηῇβ δηῖπὶ [δτὰπὶ ΕἸάγα 1. γος 
πο διαβεῖ. 

ΡΑΤΆΕΒ εἰ ΘΟΚΙΡΤΟΒΕΒ ΟἈΖΕΟΙ ἠάεπι ξεγε ϊς, 4.1 41181, σοπίεγυπίυγ. 

ΕΧ ΨΕΚΒΙΟΝΙΒΒ οἰταπέυτ ϑεΓρῚ Μαϊθδ Οοάϊςες Ατγηιθηὶ, εἴ γεῖυβ [,μεἴπὰ εχ Μ5. (ὐΟ]Ρεγίπο, ο] τὰ 
ηυπ. 630. πο 3703. 3. ΔΠΠΟΓΌΙΩ Οἰγοιῖεγ ϑοο. γιάς ϑαβδίογ. Εγαρτηξηΐα ὅζο. δά 
σα σθτι ἴοπ,. 1]. ' 

ΤΡ. 
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ΕΣΔΡΑΣ Α. 

Καὶ ἤγαγεν ᾿Ιωσίας τὸ σ΄άσχα ἐν Ἱερουσαλὴμ τῷ Κυρίῳ αὐτῇ, χαὶ ἔϑυσε τὸ πάσχα τῇ τεσ-: 
σαρεσκαιδεχάτῃ ἡμέρᾳ τ βηνὸς τῇ πρώτου, Στήσας τὲς ἱερεῖς χατ᾽ ἐφημερίας ἐσολισμένους ἐν 
τῷ ἱερῷ τ8 Κυρία. Καὶ εἶπε τοῖς Λευίταις ἱεροδόλοις τῇ Ἰσραὴλ, ἁγιάσαι ἑαυτὰς τῷ Κυρίῳ ἐν 
τῇ ϑέσει τῆς ἀγιαὶ χιξωτξ τ Κυρία ἐν τῷ οἴχῳ, ᾧ ὠχοδόμησε Σαλωμὼν ὃ τῇ Δαυὶδ ὁ βασιλεύς" 

5 Οὐχ ἔ εςαὶ ὑμῖν ἄραι ἐπ᾿ ὥμων αὐτήν" χαὶ γὺν λατρεύετε τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑμῶν, χαὶ ὙἘ ΖΆΈΡΕΤΕ τὸ 

ἔϑγος αὖτξ Ἰσραὴλ, χαὶ ἑτοιμάσατε χατᾶ. τὰς πατριᾶς χαὶ τὰς φυλᾶς, ὑμῶν, Κατὰ τὴν γραφὴν 

Δαυὶδ βασιλέως ̓  Ἰσραὴλ, καὶ χατὰ τὴν μεγαλειότητὰ Σαλωμὼν τῇ υἱδ αὐτδ' χαὶ ςἄγτες ἐν τῷ 
ε Γ᾽ : Ν, ΟΝ, Υά Ἁ, Ἁ, ς:- “}ὔ)ὄ ρ ων ρ 3» φῶ 9 ρῷ ς φ 

ἀγίῳ χατα τὴν μεριδαρχίαν τὴν τ ατ Μὴν ὑμῶν ΤΩ Λευΐτῶν, τῶν ἕμπροσνεν τῶν ἀδελφῶν ὑμὼν 

6: υἱῶν΄ Ἰσραήλ, Ἐν τάξει ϑύσατε τὸ πάσχα, χαὶ τὰς συσίας ἑ ἑτοιμάσατε τοῖς ἀδελφοῖς ὑ ὑμῶν, χαὶ 

ποιήσατε τὸ πάσχα χατὰ τὸ πρόξαγμα τϑ Κυρία τὸ δοθὲν τῷ Μωυσῇ. Καὶ ἐδωρήσατο ᾿ Ἰωσίας 

τῷ λαῷ" τῷ εὑρεϑέντι ἀρνῶν χαὶ ἐρίφων τριάκοντα χιλιάδας, μόσχους τρισχιλίες: ταῦτα ἐχ. τῶν 

βασιλικῶν ἐδόσϑη χατ' ἐκαγίελίαν τῷ λαῷ, χαὶ τοῖς ἱερεῦσι, χαὶ Λευίταις. Καὶ ἔδωχε Χελχίας, χαὶ 

1, τῷ Κυρίῳ αὐτα] Κυριε εαυτα 44, ς8, τοῦ, 1ο7, 134. τῷ Θεὼ 

ἑώυτε 108. τῶ Κυριω εαντα 236, 24ς. Αἷεχ. δοπιίπο Ψεῖ, 1,2. εχ 
Μ8. Οοἰδεῖ. καὶ ἔϑυσε] καὶ εϑυσαν ςς, ς8. καὶ ἔϑυσαν οἱ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ ΑἸεχ. τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ δις. δὰ ἔῃ. ςοη,.] φμαγία ἀε- 

ἐἑνιὰ αἷς ἰώπς ῥυϊσπὶ μιεηβε: Μεῖ. 1,Δῖ. εχ Μϑ5. (οἱδετί. 

πρώτου] τϑ μῆνος ἡμερῶ τὰ ὥρωτου 44, 107. 
18 μηνὸς τῷ πρώτου] τὰ Ὥρωτε μῆνος τοϑ. 

1. Στήσας τὰς ἱερεῖς} ἐξῆσε τες ἱερεῖς 108. ἐςολισμένας] κα 24ς. 

11. Καὶ εἶπε---τὸ Ἰσραὴλ] Δὶχὶ 1ιουΐμε: (Μ5. 8. Θοηηδη. εἰ 

4ἰχὶν 1ιουλὶς (πεν: μτυὶς [γαεὶ,) Ν εῖ, 1Αῖ. εχ Μ58. (οίδε. ἱεροδά- 

λόιϊς} ῥγϑεγηϊῖ. τοῖς ᾿ο8. ἁγιάσαι ἑαυτὰς} αγιασατε εαντοὺς 44, 
τού, 1λ0, 121, 134.» 236. αγιασαι ἐπ᾿ ἀντες ς2. ἀγιασαι αὐτοὺς 
ξξ, ς8, τοϑ. αγιασατε αὐτους 74.«Ψ τῷ Κυρίῳ] αὶ τῷ 74, 134) 
236. ἔν τῇ ϑέσει τῆς ἀγίας κιδ.} δ 2οίμεγμη! αγδαρμ Νεῖ. 1,Αῖ. εχ 

Μϑ8. ΟοἸδεγ. κιξώτε τὸς Κυρίς ἐν τῷ οἴκῳ] κιδωτου, καὶ εϑηκαν τὴν 
αγιᾶν κιδωτον τῷ οἰκῳ 1ο8. τὸ Κυρίου] 44. λ τε 74, τις. τῷ 
Κυρίου ἐ ἐν τῷ οἴκῳ] τὰ ΟἹΧΕ Ἐυριου 71. κὲντῷ οἰκῳ 226. ᾧ)] ρηπιο 
υἱάεῖιν κῦ. ιο ἀεϊεῖο ἰηίςήρι. ᾧ ᾧ δ εδὰ. τη. ἴθ: ὃ τὰ Δανὶδ] ὁ νιος 

τα Δάυιδ ΧΙ, 44) 64, τού, 119, 121, 134, 236, 243, Δᾷς, 248. ΑἸά. 
ἈΠΕΧ. νιὸς τὰ Δαυιδ ς8, )49 120. ὁ νιος Δαυιδ 71. υἱος Δαυιδ τοβ. 
ὁ βασιλεύς} του βασιλεως 71. 

᾿ΠἿΤΝ, Οὐχ ἕγαι---αὐτήν] Εἰ “ϊχὶ ΝΣ 2ογίαδιης ἀγεαηι ἐπὶ ἀκπισγὶς. 

νεῖ. 121. εχ Μ8. Οοἱδε. οὐκ ἔγαι ὑμῖν] οὐκ ἐξὶν ὑμῖν 44, 74, τού, 

120, 124,)226. καὶ εἶπεν Ιωσιας, οὐκ ἐςτν ἡμῖν 108. ἄραι ἐπ᾿ ὥμων 

αὐτήν] ἐπ᾿ ὠμὼν ἄραι αὐτὴν 44, 48, τού, 120, 121, 134) 236, χ24ξ. 
ἄραι αντὴν ἐπ᾿ ὠμῶν τοϑ. καὶ γὺν λατρεύετε] νυν δν λειτουργησατὲ 

ἴ08. τῷ Κυρίῳ] λιτῷ 248. τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑμῶν] Κυριω τω Θεω 

ὑμων 1Π|, :8, ό4, τοό. ἔς; πἷῇ ἡμῶν, 44,134, 536. ΑΙά. 

Θέω ἡμῶν 1οϑβ, 120, 24ς. καὶ ϑεραπεύετε--" Ἰσραὴλ] εἰ ῥοῤκιΐο ΠΣ 
7γχαεὶ Μεῖ. ἴδε εχ Μ8. Οοἰδε. σὸ ἔνϑος αὐτῷ] καὐτε 44,719) τού, 
44ς, Ἰσρανλ]) γ ςς. τὸν Ἰσραηλ τοϑ. τοῦ Ἰσραὴλ 24ς. καὶ 

ἑτοιμάσατε] Ῥτεπηϊε. ἁγιάσατε αὐτοὺς Κνριω εν τῇ ϑέσει τῆς αγιας 
χιδωτου τα Κυριου, ἐν τὼ οἰκω ὦ ὠχοδομήσε Σώλομων. 24. καὶ ἕτοι- 
μάσατε το. δὰ ἔπ. οοπ|.} εἰ εοπιβοπὶς ἰονεμς ἐορπαί ἑοηπσι ϑοβγαγμσι {6 - 

ἐμπάϊμη υἱοός ἰονια υοήτογμσ. ΚΟ εἴ. Τιδῖ. εχ Μ8. (οἰδεῖ. κατὰ τὰς 
ὅς. δὰ ἤη. ςοπ|.} τὸν οἰκὸον τῶν τσάτριων ὑμῶν καΐα τας ἐφημερίας 

ὑμῶν. 1οΒ. κατὰ τὰς πατριὰς]} λ 8. τ ὑμὼν 24ς. καὶ τὰς] 

λ᾽ 48. καὶ κατὰ τας 24ς. διδεῖ τὰς ἴῃ ομγαέϊ. ΠΛΠΟΙΕ ΑΙοχ. 
Ν. Δαυὶδ βασιλέως Ἰσραὴλ] βασιλεως Δαυιδ, ὃ 

τὸ μηνὸς] α τὸ 24ς. 

Ϊἱερουσαλημ 44: ἔς, πἰῇ ἐν Ἰσραηλ, 71) 74) τού, 120, 121,134» 436. 

κἀὶ κατὰ τὴν μέγαλειότητα }α καὶ 44) 74. τού, 134. καὶ δια χειρός 
Νοι.ΎΥ. 

ε ΄ - 

ἡμέρρ-- 

Θεῷ ὑμῶν} 

ς εδασιλευσεν εν 

“Ζαχαρίας, χαὶ Συῆλος οἱ ἐπιςάται τϑ ἱερ τοῖς ἱερεῦσιν εἰς πάσχα πρόξατα ΠΧ ΑΙ ἑξαχόσια, 

1ο8. εἰ (ξεμπόάμπι οοη εμέ ίοπορι Δ εἴ, 1,δΔῖ. οχ Μϑ. ( οἰδεῖ. Σαλ. : 

υἱῷ] Σολ. βασιλεως νιξ τοϑ. γερὶς δαίονμοπὶς ΜΠ Ν εῖ, 1Αι. εχ Μ5. 
(οἰδεῖ. καὶ ςᾶντες] και παντες 44, 71. τού. χαὶ ςῆτε τοϑ. εἴ 

βαιε ΝΜ ει. 1.Δ.. εχ Μ58. Οοἰυετ. ἐν τῷ ἀγίῳ] ἐν τῷ ερῳ 1Π1|,ΧΙ, ςα, 

58, 64, ττο, 243,24ς, 248. ΑἸά, κατὰ τὴν μεριϑαρχίαν---Ἐν τάξει 
ἴῃ σοπη. {ε4.] καΐα τὰς διαιρέσεις οἰχων πατριων ὑμῶν τῶν Λευνγων τῶν 
ἐμπροσϑὲν τῶν ἀδελφων ὑμῶν τῶν νιων Ἰσραὴλ καὶ μερις οἰκου πτατριας 
τοις Λευίταις ἐν ταζες τοϑ. Μεωπάμν ἀἰἰυϊβοπες ῥτὶπείραίες τορτια!ῖο- 
πεηὶ υοβγαγεπι, Του τη ζγαίγεπι υοἤγογεσι δ]ίογα Π0ΥἀεὶΪ, φαΐ ἀπίε υοῖ 

ἤαεγεμι. ΕἸ ραγε οπιμς οορπαιοπὶς 1, εοἱ ΣΝ εἴ, ΤιΑῖ. εχ ΜΒ. Οοίδετι. 

μεριδαρχίαν] μηδαρχιαν. (ἄς; ἴπῆτα ὧὲ ἴῃ Ἐἀ.) ς8. τὴν πατρικὴν 
ὑμῶν] λα ὕμὼν 24:ς. τῶν ἔμπροσθεν) κα τῶν 44) 74γ τού, 120, 134. 
υἱῶν Ἰσραήλ] κα νιων 248. 

ΝΙ. ϑύσατε] ϑυμιασατε 44, 719 74) Ἰού, 120, 134. ϑυσιασατε 
64.121, 236. ΑΙᾷά. Ῥγφυηῖτι. καὶ τοϑ. οὐ ἐπινοίαις Ψεῖ, 1,αἴ. εχ Μϑ5. 
(οἰδεῖ. τοῖς ἀδελφοῖς ὑμῶν] α ςς. -᾿ νιων Ισραηλ ςΞ8. καὶ ποι- 
ἤσατε] ν 8ξς. τὸ πάσχα 2] κα 44, ς2, 71, 74) τοῦ, 120, 121,134. 
τὸ ὃ πάσχα--τῷ Κυρίου] καῖα το τρογαγμα τε Κυριου τὸ σασχα ς κ. 
τ 5 Κυρίου] Λ 44. α τε ς8, 64, 74, τού, 110, 134.2306,243,24ξ, 248. 

ΑΙά4. ΑΙεχκ. τὸ δοϑὲν] α τὸ ΑΙά. τῷ Μωυσῇ] ρε᾽ σιαπμρε Μογβ. 
ψεῖ. 1,Δϊ. εχ Μ5. (Οοἱθετῖ. 

ΥΙ1. Καὶ ἐδωρήσατο] καὶ ἀπηρζατο τοϑ. τῷ λαῷ τῷ εὐρεϑέντι] 
α τῷ ἐεουπά, ΑἸ4. ροραίο Υ εἴ. 1.1. εχ Μ5, Οοἰδεγι. ἀρνῶν καὶ ἐρίφων 
τριάκ. χιλ.] τροξατα καὶ ἀμνες, καὶ απὸ τῶν τέκνων τῶν αἰγῶν εἰς τὸ 
φασεχ, τριακ. χιλ. τοϑ. οὐες εἰ ἀρπος εἰ ἀα δος. ΧΧΧ. »ἰιέα Ν εἰ. 1,21. 

εχ Μ5. Οοϊδει. τριᾶκ. χιλιάδ. 7 ἴτ. 44. μόσχους τρισχιλίους 

μόσχους τριακοσίους ς8. Ργαετηϊτῖ. καὶ 248. ταῦτα] Ῥτϑοπηΐτε. καὶ 
)1, 74). τού, 120, 134, 236. ταῦτα ἐκ τῶν---τοῖς ἱερεῦσι] καὶ ἐδοϑη. 
ταντα εκ τῆς ὑπαρζεως του βασιλεως, καὶ οἱ ἀρχοϊες αὐτε απηρξαντο 
τῳ λαῳ καὶ τοῖς μρευσι τοϑΒ. 22. Λιὀβαπεία τερὶς ἐαία μμπὶ. Εἰ ῥτὶη- 
εἶβες εἶα: ἀεάετεπε ἱπίέία ρορεὶο, Ν' εἰ. 1.21. εχ Μ8. (θεῖ. ἐκ τῶν 
βασιλικὼν] εκ τῶν βασιλείων ΧΙ. , ἔων 44. 74) 120, 124.- καὶ 

᾿ Λευίταις] καὶ τοῖς Λευιταῖς 44, 74. τοῦ, 121, 134, 236, 2.:ς. ΑΙά. 

ΨΙΠ. Καὶ ἔϑωκε] ἐδωκαν το. 
1.1. εχ Μ5. Οοἱβετί. Χελκίας] Χελαιαᾶς 44: καὶ Ζαχαρίας) ὃ 
Ζαχαριας 44,71. τοό. καὶ Συῆλος] καὶ ἡ σννοδος 1. καὶ Ησυνλ 
ΧΙ, ̓ ς. καὶ Ἰωπλ τοϑ." καὶ Εσνηλος ττ0. καὶ Ηπηλ 245. καὶ ἱὶ Ἠσυ- 
ἤλος ΑΙεχ, οἱ ἐπιςάται] ὁσοι ἐπιγαται ΧΙ, ξεν, 245. κοἱ 236. οἱ 

ἐπιςάται---ες τάσχα] ἄρχοντες οἶκε τὰ Θες τοῖς ιερευσὶ, καὶ ἐδωκαν 

εἰς το φασεχ τιοϑ. εἰς πάσχα] εἰς -τὸ σασχα 44, 74, τού, 120, 
121, 134, 236.» τορόβδατα ἅς. δὰ ἔπ. ςοη.}] τροδαΐα καὶ αμνες καὶ 
Β 

Καὶ ἔϑωκε Χελκ. Εἰεἀϊας Ν εῖ. 



ἘΣΔΡΑΣ Α.. 

μόσχους τριακοφίους. 

χαὶ ᾿Οχιῆλος, 

μόσχες ἑπ]ακχοσίες. 

Καὶ Ἰεχονίας, χαὶ Σαμαΐας, χαὶ Ναϑαναὴλ ὁ ἀδελφὸς, χαὶ ᾿Ασαξίας, 

χαὶ Ἰωρὰμ χιλίαρχοι ἔδωχαν τοῖς Λευίταις εἰς πάσχα τπορόξατα πενταχισχίλια, 

Καὶ ταῦτα τὰ γενόμενα, εὐπρεπῶς, ἔςησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται, ἔχογ. 

τες τὰ ἄζυμα χατὰ τὰς φυλᾶς Καὶ χατὰ τὰς μεριδαρχίας τῶν ππατέρων ἔμπροσϑεν τῇ λαξ, 

προσενεγχεῖν τῷ Κυρίῳ χατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν βιδλίῳ Μωυσῆ! χαὶ ὅτως τὸ παρωϊγόν, Καὶ 

ὥπ]ησαν τὸ ττάἄσχα "πυρὶ ὡς χαϑῆἥκει, χαὶ τὰς υυσίας ἥψησαν 
ἐν τοῖς χαλχείοις χαὶ λέξησι μὐν 

εὐωδίας, Καὶ ἀπήνεγχαν πἄσι τοῖς ἐκ τῇ λαξ' μετὰ δὲ ταῦτα ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς τε χαὶ τοῖς 

ἱερεῦσιν ἀδελφοῖς αὐτῶν υἱοῖς ᾿Ααρών"" Οἱ. γὰρ ἱερεῖς ἀνέφερον τὰ ςέατα ἕως ἀωρίας" χαὶ οἱ 

Λευῖται ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελφοῖς αὐτῶν υἱοῖς ᾿Ααρών. Καὶ οἱ ἱεροψάλται 

υἱοὶ ᾿Ασὰφ ἦσαν ἐπὶ τῆς τάξεως αὐτῷν, χατὰ τὰ ὑπὸ Δαυὶδ τεταγμέγα, χαὶ ᾿Ασᾶὰφ, καὶ Ζαχα- 

ρίας, καὶ ᾿Εδδινὸς ὁ φαρὰ τῇ βασιλέως, Καὶ οἱ ϑυρωροὶ ἐφ᾽ ἑχάςου «πσυλῶγος' ἐκ ἔςι πταραξῆ- 

γα! ἕχαςον τὴν ἑαυτῇ ἐφημερίαν" οἱ γὰρ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖς. Καὶ συχ- 

᾿ετελέσϑη τὰ τῆς ϑυσίας τῇ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀχϑῆναι τὸ πάσχα, Καὶ προσαχϑῆναι 

τὰς ϑυσίας ἐπὶ τὸ τῇ Κυρίου “υσιᾳςήριον, χατὰ τὴν ἐπιταγὴν τῷ βασιλέως ᾿Ιωσίβ, ᾿ Καὶ ἡγά- 

γασαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἱ εὑρεθέντες ἐν τῷ καιρῷ τέτῳ τὸ πάσχα χαὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἡμέ.- 

ρας ἑπϊά, Καὶ οὐκ ἤχϑη τὰ πάσχα τοιῶτον ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν χρόνων Σαμϑὴλ τῇ παροφῇ- 

ἴοι. Καὶ πάντες οἱ βαφιλεῖς τῇ Ἰσραὴλ ἐχ ἠγάγοσαν πάσχα τοιᾶτον, οἷον ἤγαγεν Ἰωσίας, 

καὶ οἱ ἱερεῖς, καὶ οἱ Λευῖται, χαὶ οἱ ̓ Ιεδαῖοι, καὶ πᾶς ἸΙσραὴλ ὁ εὑρεθεὶς ἐν τῇ χατοιχήσει αὐτῶν 

ἐν Ἱερεσαλήμ, ᾿Οχτωχαιδεχάτῳ ἕτει. βασιλεύοντος Ἰωσίε ἤχϑη τὸ πάσχα τῆτο. Καὶ ὠρϑώδη 

ἐριφους δυο χιλιαδας καὶ εξακοσιους καὶ μοσχοὺς τριάκοσιους τοϑ. 

ουΐωπε ἄκο ναὐ δα ΠΟ. νἱκίος 96. δ εἰς 1.Αϊ. ακ Μϑ8. Οοἴδετι. δὲεσ- 

χίλια] χιλια γι, 74. (120. σοττ. υἱὲ πα ἘΔ.) μόσχους τριακοσίους] 

Ργφταῖῖ, καὶ 248. 

ΙΧ. Καὶ Ἰεχονίας] και Βαναιας 1ιοβϑ. Εὲ 7εελοπία: εἰ Βαπεα: 

ψεῖ. 1ἱ. εχ Μ8. Οοϊδεῖ, ὁ ἀδελφὸς} α 44, 21, 245. “Ἐ αὐτὰ 

τοϑ, 121) (34. νἱδεῖαγ ἐχριηέϊ.) 236, 7 αίγες εἴμ Ν εἴ, ΤΑ. ἐχ Μ5. 

ΟοἸθετι. καὶ ̓ Ασαξίας] και Σαξιας 11, 11], ςς, ς8, 64, 71,74») τού, 

110.) 120, 1219 124, 236, 243, 248. ΑΙ4. (οάεχ υπ5 ϑεΓρΊ. ἔς, ἤπα 

χαὶ, 44. κ24ς. καὶ Ὀχιῆλος] καὶ Οζιηλος ΠΠ, ΧΙ, ς8. Αχιηλος 
44. και Οχρῆλος ςς. καὶ Ἄχιῆλος 71») 74» τοό, 120, 121, 134, 236. 

χῶν [ζηλ τοϑ. χα ζῆλος 24ς. καὶ Ὀζιὴλ 2 Οοάϊοεβ δετρῖ, καὶ 
Ἰωρὰμ] καὶ Ιωζαξαὃ το8. χιλίαρχοι--εἰς τάσχα] ἀρχοῦες τῶν 
Λευιτῶν απηρξαντο τοις Λευίταις εἰς το φασεχ, 1ο8. ἔδωκαν] ἐπέ ία 

ἀεάετμπε Ν'΄ εἰ. Αἴ. εκ Μ58. (οἰδεῖ. εἰς σάσχα] εἰς το στασχᾷ 44, 

74. 1Ἰού, 120, 121, 134, 236.Ὁ. τορόβατα πεντακισχίλια) τροβδατα. 
χίλια 11. τροξατα πεϊακοσια ΧΙ]. μόσιχους) ργοεγαῖεῖ. και 248. 
μόσχους ἑπ]ακοσίους] καὶ μοσχους ετϊαχοσιους, καὶ κατωρϑωθη ἡ λει- 

ταργίᾷ. καὶ ἐξήσαν οἱ ιερεις και οἱ Λευιται ἐπὶ τᾶς διαιρέσεις ἀντῶν 

καΐα τὴν ἐντολὴν τῇ. βασιλεως, καὶ ἐϑυσαν το φασεχ, καὶ τροσέχεον 

οἱ τερεις ἐκ χειρὸς αὐτῶν, και οἱ Λευιται ἐϑυσαν τὴν ολοκαυτωσιν, και 
εδειραν καὶ ἡτοίμασαν ταραδδναι αὐτοῖς καΐα τὴν διαίρεσιν κῶτ᾿ οἰχους 
τρατριωὼν τοῖς υἱοῖς τα λαξ τὸ τοροσαγαγεῖν τὼ Κυριω, ὡς γεγραπῖαι εν 

βιδλιῳ Μωση, καὶ εϑυσαν τὰς μοσχους. καὶ ἅτως εἰς τοπρωϊ. τοϑ. 
μοσίχους τριακοσίους 24ς. τἱϊμίος φμίπρεπίος, Ψεῖ. Τῶϊ. ἐχ Μ5. Οοἱ- 
θετῖ. 

Χ. Καὶ ταῦτα τὰ γενόμενα] καὶ τατὼν γενομένων ΧΙ, (44. ἀυδ. 
8}. γιψομιενων) ξ2, ς8, 64) 71, 74ν τού, 110, 120, 121, 134, 236, 243» 

248. ΑΙά, ΑΙεκ. Καὶ ταῦτα τὸ γενόμενα --βασιλέα Αἰγύπ]ε ἐλϑόν- 
τα ἷπ φοπη. 25.] α οἱμπὶ ἰηίϊεγηιθά. 5Ζ4ς. εὐπρεπῶς] εὐτρέπως Ὅ4. ᾿ 
ἔχονες] ἐχοΐας 44. κατὼ τὰς φυλὰς] καῖα τας φυλακας ΧΙ. 

ΧΙ. Καὶ κατὼ τῶς μεριδαρχίας] καῖα τας διαιρέσεις τοϑ. κα και 
134. α καῖα 248. ἐν βιδλίῳ] ἐν τῳ βιδλιῳ ςς. εν βιδλω 64, 74. 
134. ἔν τῶ νομω τῖἴρ. 

ΧΙ. τὺρὶ] ργαινες. τῳ 44. (το6. ἔςτ, το.) τυρὶ ὡς καϑήχει] 
ὡς χαϑήκει ἐν τυρι καῖα τὴν κρισιν τοΒ. ἥψησαν] ὡπῆησαν 11], ς8. 
ἐν τοῖς χαλκείοις] α τοῖς ᾽ιοϑ. καὶ λέξησι͵ μετ᾽ εὐωδίας] α 44. 

. ΧΙ], τοῖς ἐκ τῷ λαξ] τοις υἱοῖς τὰ λᾶαξ τοῦ. μετὰ δὲ ταῦτα] 

χαὶ απ᾿ αὐων τοϑβ. ἡτοίμασαν] ἡτοίμασεν 74. ἑαυτοῖς τ6}] λ τὲ 

74. ἀδελφοῖς αὐτῶν) αδελφοις ἑαυτῶν ΧΙ, ό4, τ1ρ. 

ΧΙΨ, εείξ τοῖυ πὶ οοπηπΊΆ, 44, λ4» 119. Οἱ γὰρ ἱερεῖς] κα γαρ 
τοό. ἀνίφερον---ἀωρίας] ἱπιροπεόαπε αὐἰἶρες εἰ ἠοίρεαεβα εχμε ἐπ ποο-. 
ἑεπὶ : Νεῖ. [1. εχ Μ8. Οοϊδεῖ. ἀνέφερον τὼ ςίατα] τὰ ςεατα, καὶ 
τα ολοκαυτωμαῖα ἀνέφερον το8. ἕως ἀωρίας] , ες 236. καὶ αἱ 
Λευῖται ἄς. δὰ ἤπ. σοη1.}] λ ς8. καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ὠδελφοῖς] αὶ ερεὺ- 

ἘοΡΝ “Ὁ , ἀπὸ τῶν χρόνων) ἀπὸ των ἡμέρων το8. 

σιν το8. υἱοῖς ᾿Λαρών] Πς “αγοπ : εἰ ῥ( αἶπος δεγοιείεδαπί, γει. 

1Δῖ. εκ Μ58. Οοἱνειῖ. : 

ΧΥ. ἐπὶ τῆς τάξεως αὐτῶν] ἐπι τὴς ταξεως εαυτων ΧΙ, 

τὰ ) καὶ τὰ 44, ξξ. κατὰ τῷ ὅτε. δὰ ἔπ. οοηι.} καΐα τας ἐντολας 

Δαυιδ και Ασαῷ, καὶ Αιμαν, καὶ Ἰδιϑουμ τῶν προφητῶν τὰ βασιλεως. 

τοϑ. ὑπὸ Δανὶδ] ὑπο τὰ Δαυιδ «8, καὶ Ζαχαρίας] καὶ ̓ Αζαχα- 

ρίας ΑΙά. καὶ Ἐδῤῥινὰς] κ44. καὶ Εδαινες ς8. καὶ Ελδινους 119». 

καὶ Εδδιδες 226. εἰ δεῤεέϊοι Ν εἰ. 1.21. εχ Μ5. (οἸθεπῖ, 

βασιλέως] οἱ παρ τα βασιλέως 11, 44. 55» 58, 71, 74, τοῦ, 134. 

γορλείας τερίς, εἰ ργίπεῖρες. Ν εἴ, Τιλῖ, εχ Μ9. Οοϊδθει. 

ΟΧΥῚ. Καὶ οἱ ϑυρωροὶ] καὶ οἱ τυλωροι 44, 71» 74» τοῦ, τοϑ, στρ, 

120, 121) 134. ἀφ᾽ ἱκάςου----σαραξηναι} πυλῆς καὶ τυλὴς οὐκ ἦν 

αυτοις παραβῆναι! 1908. ἐφημερίαν) λειτεγιων τοϑ. ἡτοίμασαν αὖ- 

τοῖς] ἡτοιμασαν εαντοις 11, ς 5» 64) τοϑ, 243) 248. Α]4, ητοιμάσαν 

αὐτῆς 4. ! 
ΧΥΤΙ. Καὶ συνετελέσϑη] ρτγεεγηϊτί. καὶ χατωρϑωθὴ 1το8, τῷ 

Κυρίου] τῳ Κυριῳ 1Π. ἀχϑηναι--ϑυσιαςήριον ἴῃ σοπ), [64.] α οὔτ 

ἰμϊοττηθά. 8. χϑηναι τὸ τάσχα] τὰ ποιῆσαι τὸ φασεχ, καὶ 

ἐνεγκεῖν ολοκαυτωμαῖα τοϑ8. « )αεεγεπὶ ραψῖα, εἰ οὔεγτγεμι ἀοίοοσᾳ ᾿ 

Ψψεῖ. 11. εχ Μ9. Οοἱρεῖ. 

ΧΥΤΠ. Καὶ τροσαχϑῆναι] καὶ τροσενεχϑηναι ΧΙ, ς2,) 64) 110, 

243, 248. ΑΙά. Αἰεχ. ἐπὶ τὸ τοῦ Κυρίου ϑυσιαςήριον] ἐπι τὸ ϑυσια- 

φηριον τῇ Κυριου 44. τοβ. τῷ Κυρίου) τε Θεξ 64, 243, 248. ΑΙα. 

κατὰ τὴν δις. δὰ ἔπ. οομη.] κα 44.ἁ. ἐπιταγὴν] ἐντολὴν τοϑ. τὰ 

βασιλέως] κα 71- ἊΣ" 

ΧΙΣΧ. Καὶ ἠγάγοσαν] καὶ πγαγον ΧΙ, ς8, 64, τον 343» 448. 

ΑΙά. ΑἸεχκ. κᾶἂἄὶ εποιήσᾷν τιοϑβ. οἱ υἱοὶ] κα οἱ ΧΙ. ἡμέρας ἐπα) 

τ. 1τοϑ. ͵ ' 

ΧΧ. Καὶ οὐκ ἤχϑη] καὶ οὐκ ἐγένετο το8. τὸ πάσχα τοιξτον} 

ΤΟ ΧΙ, 44, 236. τοιδτον τασχ τοϑ. ἐν τῷ Ἰσραὴλ] α τῳ 58. 

ἐν τῷ Ἰσραὴλ---πάσχα τοιῶτον ἴῃ ζοπι. 164.] α οὐπὶ ἱηϊεττησί. 44. 

ε 
“Ὁ .. Ἵ 

ΧΧΙ. Καὶ πάντες οἱ βασ.} κα και 74. τοό, 134. τῇ Ἰσραὴλ] 
3 

[ 

α τὰ 74, τού, 134. ῥκ ἠγάγοσαν] βκ ἐποιησαν 1ο8.ι πασχ τοῖς 

ὅτου} ργοπντι. τὸ 8. οἷον ἤγαγεν] οιἱον ἡγαγον 5.5. Θι0ν' ΕΠΟΙΉσΕν 
3 ε ὦ ε 

καὶ οἱ Λευῖται] λον 1τοΒ. καὶ οἱ ἱερεῖς ὅς, δὰ ἤη. ςοπι.] λα 44- 

448. καὶ οἱ Ἰεϑδαῖοι ὅς. δὰ Άη. σρη1.}] χαι πᾶς Ι5δα καὶ Ἰσραηλ οἱ 
Ἁ 4“Ὃ 

ευρεϑεντες καὶ κατοικδῆες ἐν Ἱερουσαλημ.. το. κι τᾶς Ἰσραὴλ) 

και παΐϊες νιοι Ισρῴηλ 71, 236. ἤς, ηἰᾷ οἱ νιοι, 749 το6, 120, 121, 1.34. 

ὃ εὐρεϑεὶ 1 αἱ ευρεϑεντες ΧΙ, ς8, ὅ4ν 71» 745 τού, 119, 120, 121, 1345 

243, 248. ΑΙὰ, ΑΙεχ. ἐν τῇ κατοικήσει} ἐν τῇ χατοικεσιῶ 71, 74κ 

Ιού, 120, 121) 134», 236. ᾿ ἐν τῇ κατοικ. αὐτ. ἐν Ἱρας.} εἰ φεὶ ἰκήσ- 

ὀϊᾳόση! Ηϊογω αίεη. Υ ςῖ. 1.2ϊ. εχ Μ5. (οἱθετῖ, 

ΧΧΙΙ. Ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει] οκτωκαιδεκώτου αντας 5 1 70 

τού, 120» 11, 134,.236. εν τῷ οχτωκαιδεκατῳ ἔτει 108. 

᾿ς: "ἢ: 

ε λ ,“Ὁ 

ὁ παρᾶ τὰ 

ΚΕΦ,1, 

22. 23. 



κε. 1. 

. σιᾶς τὸ ἄρμα αντε ἀπ᾿ ἀντι 1ο8. 

ΕΣΔΡΑΣ Α. 

τὰ ἔργα Ἰωσίου ἐνώπιον τ Κυρίου αὐτῇ ἐν χαρδίᾳ ““λήρει εὐσεδείας. Καὶ τὰ κατ᾽ αὐτὸν δὲ. 

ἀγαγέγραπίαι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις, περὶ “τῶν ἡμαρτηχότων χαὶ ᾿ἠσεδηχότων εἰς τὸν Κύριον 
“΄ ὋΝ» Ν ’ ας ϑ᾽ ϑ . ς ἰο ,΄ »», : 

πρὸ πτᾶν ἐὐνος καὶ βασιλείαν, καὶ ἃ ἐλύπησαν αὐτὸν, ἔςι, χαὶ οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου ἀνέςησαν. 
Ν “Ἔ“᾿ - ΄ ΄ , 2. ἡ 

Καὶ μετὰ πᾶσαν τὴν πρᾶξιν ταύτην Ἰωσίου, συνέξη Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπ]ου͵ ἐπὶ Ἰσραήλ. 
ἐλϑύντα πόλεμον ἐγεῖραι ἐν Χαρχαμὺς ἐπὶ τῇ Ἐὐφράτου" καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ Ἰω- 
σίχε, Καὶ διεπέμψατο πρὸς αὐτὸν βασιλεὺς Αἰγύπ]ε, λέγων, Τί ἐμοὶ χαὶ σοί ἐς; βασιλεῦ τῆς 

Ἰεδαίας; Οὐχὶ πρὸς σὲ ἐξαπέςαλμαι ὑπὸ Κυρίου τῇ, Θεδ' ἐπὶ γὰρ τῇ Εὐφράτα ὁ ππύλεμός μὲ 
ἐςί: λαὶ νῦν Κύριος μετ᾽ ἐμβ ἐς!, καὶ Κύριος μετ ἐμξδ ἐπὶ σπεύδων ἐςίν' ἀπόςηϑι, χαὶ μὴ ἐναντιξ 

ρ᾿ ΄. 9 9 ᾿ ε Ν,ϑ,.922 ΄ ΘΙ Ν λΨ-ΦΨ 9 » 3 Ἧ ρὸ Ἀκ 3 ’ 

τῷ Κυρίῳ. Καὶ ὃχ ἀπέςρεψεν εαὑτὸν Ἰωσίᾳς ἐπὶ τὸ ἄρμα αὖτ, ἀλλὰ πολεμεῖν αὐτὸν ἐπεχεί- 

ρει, οὐ προσέχων ῥήμασιν Ἱερεμίον προφήτου ἐχ ςόματος Κυρίου. ᾿Αλλὰ συνεςήσατο πρὸς αὖ- 
τὸν πόλεμον ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεῦδδώ- καὶ χατέξησαν οἱ ἄρχοντες πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Ιωσίαν. Καὶ 
εἶδεν ὁ βασιλεὺς τοῖς πσαισὶν ἑαυτδ, ᾿Αποςήσατέ με ἀπὸ τῆς μάχης, ἠσϑένησα γὰρ λίαν" χαὶ 

ϑ8ϑΑ)χ ὁ. 9 “ . 2 ΝΜ ς ρο ϑοο»5Σηοὕκ ρὸ 7 

εὐϑέξως ἀπέςησαν αὐτὸν οἱ «σαῖδες αὐτῷ ἀπὸ τῆς ππαρᾳτάξεως. Καὶ ἀνέδη ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δευ- 
τέριον αὖτ, καὶ ἀποχαταςανϑεὶς εἰς ᾿ἱερασαλὴμ, μετήλλαξε τὸν βίον. αὐτᾶ, χαὶ ἐτάφη ἐν τῷ πα- 

τραῷ φσάφῳ. Καὶ ἐν ὅλη τῇ Ιεδαίᾳ ἐπένθησαν τὸν ̓ Ιωσίαν, χαὶ ἐθρήνησεν Ἱερεμίας ὁ προφήτης 
ὑπὲρ Ἰωσίου, χαὶ οἱ προχαϑήμενοι σὺν γυναιξὶ , ἐϑρηνᾶσαν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης" καὶ 
ἐξεδόθη τοῦτο γίνεσθαι ἀεὶ εἰς ἅπαν τὸ γένος, Ἰσραήλ, ταῦτα δὲ ἀναγέγραπαι ἐν τῇ βίξλῳ 

τῶν ἱξορεμένων περὶ τῶν βασιλέων τῆς Ἰεδαίας, χαὶ τὸ χα ἕν πραχνὲν τῆς πράξεως Ἰωσίου, 

χαὶ τῆς δόξης αὐτῇ, χαὶ τῆς συνέσεως αὐτῇ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου' τά τε προπραχϑέντα ὑπ᾽ αὐτ 

λεύονχος Ἰωσίου} βασιλεύοντος αὐτοῦ 44. Ἰωσίου] Ιωσια 134. 
ἤχϑη τὸ πάσχα τῶτο] α 44. εεἰεύταιωπι οἰ ραίολα. Ν εἴ. 1αἱ. εχ Μ8. 
Οοἱρεῖ. 

ΧΧΙΙΠ τὸ Κυρίου αὐτῷ Κύριου τε Θὲς αὐτὰ τοθ. δονιίαὶ Βεὶ 
εογα Νεῖ. 1,.Δῖ. εχ Μ5. Οοἱρετ. ἐν καρδίᾳ τολήρει εὐσεβείας] τ λη- 
ρεις εὐσεξειας 48. β 
ΧΧΙΝ. Καὶ τὰ] τὰ το. ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν] κα ἐν τοῖς ες. 

καὶ ἠσεδηκότων)] α ςς. εἰς τὸν Κύριον) τερος τὸν Κύριον ό.. Αἰά, 
καὶ ὶ ἃ ἐλύκησαν] Βαδεῖ ᾧ ἴῃ “ματα. πιϊποσε Αἰεχ. καὶ ἃ ἐλύπ. αὖ- 

τὸν, ἔςι,] καὶ ελυπησαν αὖον εν αἰσϑησει ΧΙ, 44, 2, ς8, 719,74. (τοῦ, 

180. ἔοτ. ἐσϑησει) 121) 134. 226. ἔς] ἐν αἰσϑῆσει 64, 110, 243. 
448. ΑἸά. ΑΙεχ. τῷ Κυρία] α τὸ 44. 

ΧΧΝ. τὴν πρᾶξιν ταύτην] α ταυτὴν 44. ταύτην Ἰωσίου] ἴγ. 

448. συνέξη] ἀνεδη το. βασιλέα Αἰγύπ]ε---Εὐφράτε] βασιλεὺς 

᾿Αἰγυπῆου ἐπι τὸν βασιλεα Δσσυριων εν Χαρχάμεις τε πολεμήσαι πρὸς 
αὐον ἐπὶ τὰ Ἑυφρατου 1οϑ. γὲκ “Ἔ5)ριὶ ἰπ τερίοπενι Ολαγηιὴς σά 3μ- 

υἱωι Ἐπράταιεν μὲ ἐαρώσπατει Ἠϊεγω αΐε Ν εἴ. 1.41. εχ Μ48. (οἹρεγί, 

ἐν Χαρκαμὺς]} εν Καλχαμὺυς 111. εν Καρχαμυς ΧΙ, 44, ὅλ, 71» 74» 
1ού, 110, 120, 121, 134, 243. ΑΙεχ. ἐν Χαρμυς ςς. ἐν Χαρκαμοις 

ς8. εἷς ἀπάντησιν αὐτῷ Ἰωσίας} Ιωσιας εἰς ἀπάντησιν αὐτε 44. 
Ιωσιας εἰς απαύτησιν ἀντω 108. ᾿ 

ΧΧΥῚ. πρὸὶ αὐτὸν βασιλεὺς Αἰγύπ]ου) βασιλευς Αὐγνπῆου τρος 
φυτὸν 11, ςς, 121. ὥς, ὈΓΘΙΔΙ͂Ο ὁ, 44. τού, τοϑ, 134, 226. ὁ βασι- 
λεὺς ΑἰγύπἼου πρὸς Ἰωσίαν ὙΒεοάοτεί. ἴῃ Ο8ῖ. ΝΝΊς. ἴοπι. ἴ3. Ρ. 943. 
Τί ἐμοὶ καὶ σοί ἐς!] τι ἐξὶ ἐμοι καὶ σοὶ το. καὶ σοΐ ἐς!} αὶ ἐξὶ 44. 

Ὑμεοάοτεῖ. ]. οἷ. βασιλεῦ] βασιλεὺς ΧΙ, γ4, τ21:. 

ΧΧΥῚΙ. ἐξαπίςαλμαι] απεραλμαι τοΒ. ὑπὸ Κυρίκ] παρα Κυ- 
μοῃ 58. τὸ Θεῶ] 26. ὁ πόλεμός μου---ἐπισπεύδων ἐςὶν] ὁ τοο- 
λέμος καὶ Κυριος μετ᾽ ἐμαὶ ἐπισπευδὼν εξιν. 24ς. ὀείδωνα πιδιρα οΠ, εἰ 

Τονείπν: πεοπι {οβίπαης 6. γεῖ. 1,21. εχ Μ5. Οοἱδες. 

βου ἐξ] μου 44, 181. 
1οϑ. καὶ νῦν Κύριος --ἰπισπεύδων ἰγϑ] α οὐπὶ ἰπϊοπηοά, 74. καὶ 
ψνν Κυριος. ἐξ μετ εμιδ, καὶ Κυριος ἐς!ν ὁ ὁ ἐπισπευδὼν με τοϑ. καὶ 
Κύριος μετ᾽ ἐμὲ ἐπισπ. ἐς! λ44. μετ᾽ ἐμοῦ ἐπισπ. εςὶν ς8. επι- 
σχκευδων. (ἐΔηζ!Π}) γ1. μετ᾽ ἐμὲ τ'-τμετ᾽ ἐμᾷ 23] α αἰϊεγυῖσ. οσυπὶ 
ἰηζεσπιφή. ΤὨἼοοάοτχει. 1. εἶ. ἐπισπ. ἐςίν] τ. 248. Βαθεῖ ἱπισπεύδων 
ἰηῖεγ προς ὙΤΓΒεοάογεῖ. ]. οἰζ, ἀπόςηϑι) συ δὲ αποςηϑι απ᾿ ἐμοὺ 44. 
ἀπόσϊη. (Βς) ὠπ᾽ ἐμξ 71. 
243. 248. ΑΙ4, 

ΧΧΥΠΠΙ. Καὶ οὐκ ἀπέριψεντ-ἅρμα. αὐτὰ} καὶ οὐχ πριν Ιω- 
οὐκ ἀπέρρ. .] μὴ ἀπεςρ.. 248. 

ὠπέςρεψεν ἑαυτὸν} απεςρεψεν αὐΐον 44, 58. ἑαυτὸν Ἰωσίας] ἴτ. 24. 

ἅρμα. αὐτῇ] ἄρμα ἑαντα ΧΙ. 64, 44ς, 248. ΑΙά. ἀλλρὶ πολεμεῖν 

αὐτι. ἔπελζ.}.εἰ ξονηβοίβεῖι αὐνεγων κεῖσε δείϊεπι Ὑ ει. 1,Αῖ. εχ Μ48. Οοἰθετε. 

ὁ πόλεμός 
ὁ πολεμος σου ἐξὶ ξς. ἐξὶν ὁ πόλεμος μου 

Ἔ ἀπ᾽ ἐμοῦ γ4, τού, 120, 121, 134, 236, 

ἐπεχείρει} ἐπιχριϑει 11. 
τεῖ. 1. οἷ. ἋἹμερεμ. τροφήτον] Ιερεμ.. τὰ προφῆτε ΧΙ, 44.) 64, 74, τού, 

108, 134, 236, 24ς. ΑΙά. ΤΒεοάοτεῖ, ἰοο. οἱξ, 

λα 44. δια ςομαῖος Κυριον 64, 243, 248. ΑἸ. | 
ΧΧΙΧ. ᾿Αλλᾷ συνεςήσατο) αλλα συνεξησαντο ςς. τσόλεμον] 

εἰς ολεμον 24... ἐν τῷ τεδιῳ Μαγεδδὼ] κα 44. κα σεδιῳ 436. 
Μαγεδδὼ] μετὰ ἀῤδὰὲς (ἃς) 11, ςς. Μεταεδδαους 1. μετὰ ἐῤδαὲς 

ΧΙ, ς8,64.24ς. μετὰ ἐδαξς ςΔ. Μαγεῦδα 51, 74, τού, 134. Μα- 
γεῦδαις τιρ. Μετιδδαες 443, 148. ΑΙ4, μετῶ ἀδίκε ὙΒεοάοτει. 1. 

᾿Εὐδωὲς ο Οοάϊςοεβ δετρὶ!. ᾿Εγδωὰς 4 Οὐοάΐοεβ ϑεγρέ. πρὸς τὸν 
βασίλεα Ἰωσίαν] ἐπι τον βασιλεα Ιωσιαν καὶ ἐλαδον αὐΐον 44. κα τὸν 

,βασιλεα 71. 
ΧΧΧ. Καὶ εἶπεν--παισὶν ἑαυτΒ} καὶ εἰπε τοῖς παισιν ἀντὰ 44. 

ὁ βασιλεὺς} α 71. παισὶν ἑαυτΒ} παιῖσιν αὐτῇ ςς, ς8, 74, τού, 134. 
436, 24ς, 248. ᾿Απορήσατέ με] ἀποςητε με ΧΙ. ἠσϑίνησα Ὑ6] 
α γαρ 44. καὶ εὐθέως] α εὐϑεως 44, 71. ἀπέρησαν αὐτὸν οἱ παῖ- 

δὲς αὐτῷ] οἱ παιδὲς αυτε ἀνεγησαν αὐἷον τοϑ. ὠπὸ τῆς παρατάξεως] 
ἐκ τῆς παραταξεως 44. α εοηβιέϊαίίοπε δείλὶ. Ν᾽ εἰ. 1.δς. εχ Μ8. (οἰδετί. 

ΧΧΧΙ. Καὶ ὠνέδη) καὶ ανεξιξασαν 1τοΒ8. Εὲ ἐπιροίμεγωπ δμηε 
γει. Γ[αἰ. εχ Μ8. (οἰδεῖ. τὸ ἅρμα 'τὸ δευτέριον] το δευτερον ἄρμα 

71. τὸ δευτέριον] ἢς 1οτίρτυτῃ εταῖ: {εὰ , ροίξεδ ἀεϊειατη 11, Χ]. τὸ 
δευτέρον 44. ς8, )4. τού, τοϑ, 120, 134) 236, 43,548. ΑΙά. αὐτΥ 1] 
ἑαυτὰ ΧΙ, 64,243,24ς, 248. ΑΙά. ΑἸεχ. ατοθ. καὶ ἀποκαταςαθεὶς] 
καὶ αποκατασϑεις (80) ΧΙ. τὸν βίον αὐτῇ] τὸν βιον ἑανταε ΧΙ, ς8, 
64, 448. Αἰά. ΑἸεχ. ἐν τῷ τατριχῷ τῶφῳ] εν τω τρατρικω αὐτῷ 44. 
ἐν τῷ πιὰτρικὼω αὖτ ταφω 1" Ἔ αὐτϑ 74, τού, 120, 134, 236. 

ΧΧΧΙΙ, Καὶ ἐν ὅλη---τὸν Ἰωσίαν] α συπὶ ἱπίασιηςά, γ1. ΕἸ ομιπῖς 

διάσα, εἰ Ηἰενείαίενι ἰωρεόαιί 7οήαμε : Νεὶ. 1Αἴ. εχ 5. Οοϊδειῖ, 

ἐπένϑησαν} ἐπκενϑησε ΧΙ. ργβειηῖτ. καὶ ἰπίεγ ᾿ποὸ8 Αἰεχ τὸν Ἰω- 
σία») τὰ χα! ἐν Ἰρνυσαλημ ιοβ. ὑπὲρ Ἰωσίου] περι Ιωσιπ τού, 134. 
καὶ οἱ τπροκαϑήμενοι---ἡμέρας ταύτης} α οὐπὶ ἱπίογπγοά. 44. τῦρο- 
καϑήμενοι]) προσκαϑημενοι 24ς. ἐϑρηνᾶσαν) εϑρηνεν 6, ττο. Αἴεχ. 
εϑρηνησαν τοϑ. αὐτὸν ἕως ὅζο. 84 Βη. οοΠη.} α 71. τᾶτο γίνεσθαι) 

ταυτα γινεσϑαι 44, 74. τού, 120, 121, 134. 236. τϑτο γενεσθαι ςς. 
ἀεὶ] κα 44. 74, τοῦ, 119) 120, 121, 134,236. εἰς ἅπαν] εἰς παν 11, 

44, 55» 74. τοῦ, τοϑ, 120, 134. 236. ᾿Ισραήλ] οιντα 24ς. 
ΧΧΧΙΠ. δεῖ τοϊυπὶ οοηηηηᾶ 44. Ταῦτα δὲ---τπροπραχ. ὑπ᾽ 

αὐτῷ} α οὐπι ἰηίετπιο, 71. ᾿ περὶ τῶν βασιλέων] τερι της βασιλειας 
74, τού, τλο, 1344. τὸ καϑ' ἕν σραχϑὲν] το σραχϑεν καϑ᾽ ἕν ς8, 
Α πραχϑεν 24ς.- πραχϑὲν] προπραχϑὲν 74, τού, 120. ἐν τῷ 
νόμῳ Κυρίᾳ) Ε’ τῷ νόμῳ ὥντε 236. ατῷῳ 248. ἐν τῷ γόμῳ ΤΕ Κυ. 

ρΐίου ΑἸεχ.. τά τε προπραχθέντα] τὰ πραχθέντα 74. τὰ τεπραχ- 
ϑεντὰ τού, 119, 120, 1324. τὰ τε τροπραχ. ὑπ᾽ αὐτῷ καὶ τὼ νῦν] 
εἰ φια δγίων  αῦα μιπὶ Ν εἰ. 1ιαϊ. εχ Μ5. Οοἰδεῖ. ττροπραχϑέντα) 

οὐ προσέχων] μαδεῖ οὐ ἱπίες ὕποος Τ βοοῦος 

. ἐχ σόμαῖϊος Κυρίου) 

ᾷ 



ΕΣΔΡΑΣ Α. 

. ρ ’ ϑ »- ΄ ρ᾿ ͵΄ . ὃ Ἵ -ς.- τ ""» 4δ ΄ ΟΡ (0. δύ ᾿ς 9 ἧς ΚΕΦ. Ἰ.- 

χαὶ τὰ νῦν, ἱςόρηται ἐν τῷ βιδλίῳ τῶν βασιλέων Ἰσραὴλ χαὶ ᾿Ιάδα. Καὶ ἀγαλαξόντες οἱ ἐκ τῷ; 52; 
Ξ 3 ; 3 ' ο΄ Ν » “ο΄. ψ ΟΣ. ὋΣ 

ἔϑγες τὸν Ἰεχονίαν υἱὸν ᾿Ιωσίδ, ἀνέδειξαν "βασιλέα ἀντὶ ᾿Ιωσίου τὸ “πατρὸς αὐτϑ, ὄντα ἐτῶν εἴ. 

χοσι τριῶν. Καὶ ἐξασίλευσεν ἐν Ἰσραὴλ χαΐ Ἱερουσαλὴμ μῆνας τρεῖς" χαὶ ἀπέφησεν αὐτὸν βα. οἶκε 

σιλεὺς Αἰγύπ]ε τῇ μὴ βασιλεύειν ἐν Ἱερουσαλὴμ, Καὶ ἐζημίωσε τὸ εὐγος ἀργυρίου ταλάντοις. 36.. 

ἑχατὸν καὶ χρυσίου ταλάντῳ ἑνί. “Καὶ ἀγέδειξε βασιλεὺς Αἰγύπ]ου βασιλέα Ιωχαὶμ τὸν ἀδελ.-. 37. 

φὸν αὐτῇ βασιλέα τῆς ᾿Ιεδχίας χαὶ Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἔδησεν ᾿Ιωαχὶμ τὸς μεγιςᾶνας, Ζαράχην. 38. 

δὲ τὸν ἀδελφὸν αὐτῇ συλλαξῶν ἀνήγαγεν ἐξ Αἰγύπ]ε. ᾿Ετῶν δὲ ἣν εἰχόσιπέντε ᾿Ιωαχὶμ ὅτε ἐξχ.. 39: 

σίλευσε τῆς ᾿Ἰεϑδαίας χαὶ Ἱερεσαλήμ' χαὶ ἐποίησε τὸ πτονηρὸν ἐγώπιον Κυρίου. Μετ᾿ αὐτὸν δὲ. ,ο. 

ἀνέξη Ναξεχοδονόσορ .ὁ βασιλεὺς Βαξυλῶνος, χαὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν χαλχείῳ δεσμῷ, χαὶ ἀπήγαγεν ς 

εἰς Βαξδυλῶνα. Καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν σχευῶν τῇ Κυρία λαξὼν Ναξεχοδονόσορ χαὶ ἀπενέγχας, ἀπη- αἵ: 

ρείσατο ἐν τῷ ναῷ αὐτῇ ἐν Βαξυλῶνι. Τὰ δὲ ἱςορηϑέντα περὶ αὐτϑ, καὶ τῆς ἀχαϑαρσίας αὐτϑ 42» 

χαὶ. δυσσεξείας, ἀναγέγραπ]αι ἐν τῇ βίξλῳ τῶν χρόνων τῶν βασιλέων. Καὶ ἐξασίλευσεν ἀντ᾽ αὐ". 45. 

. τῇ Ἰωαχὶμ ὁ υἱὸς αὐτῇ! ὅτε γὰρ ἀνεδείχθη, ἣν ἐτῶν ὀχτώ, Βασιλεύει δὲ μήνας τρεῖς καὶ ἡμέραφ, 44. 
δέκα ἐν: Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἐποίησε τὸ ππονήρὸν ἔναντι Κυρίου. Καὶ μετ᾽ ἐνιαυτὸν ἀποςείλας Να- 4ς. 

δεχοδονόσορ μετήγαγεν αὐτὸν εἰς Βαδυλῶνα, ἅμα τοῖς ἱεροῖς σχεύεσε τὰ Κυρίου, Καὶ ἀνέδειξε 46; 
΄ " Ν ᾿ -2 2. “Ὁ Ζ΄ Ἷ ῳ , χ᾽ «“’' ᾿ 

Σεδεχίαν βασιλέα τῆς ᾿Ιεδαίας χαὶ ᾿Ιερέσαλὴμ, ὄντα ἐτῶν εἴχοσι ἑνός’ βασιλεύει δὲ ἔτη ἔγδεκα;. 
ἈΝ 2 3 5. Ν “ ᾿ΔΟ. 2 2 εν . 

Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, χαὶ οὐχ ἐνετράπη ἀπὸ τῶν ῥηθέντων λόγων ὑπὸ ἹἹερεμίε: 47: 
ρ᾿ ᾿ φῷ 9 ον ΄ ; γέ ρ Η 

τῇ προφήτα. ἐκ ςόματος τῇ Κυρίου. Καὶ ὁρχισϑεὶς ἀπὸ τ βασιλέως ΝΝαξουχοδονόσορ τῷ ὀγό-: 48. 

τροσπροαχϑέντα 11]. πραχϑενταὰ τὰ ες. προσαχϑεῖα 24ς. ἐν 
τῷ βιδλίῳ! ἐν τῇ βιδλῳ ΧΙ, 64, 119, 243, 24ς. ΑἸὰ, ΑΙεχ. α τῳ ς8. 
ἐν τῶ βιέλω τοό. τῶν βασιλέων υἱι.] βασιλείων 7γ1. καὶ Ἰόδα] 

ᾳς (4 άϊτ, ἴπ πιᾶγρ. (00 “Ὁ} 64. ͵ 
ΧΧΧΙΨ. Καὶ ἀναλαδόντες) κα καὶ 1190. τὸν Ἰεχονίαν] τὸν Ιω- 

αζ 1Π. τὸν Ιωαχας ΧΙ, 64. 243, 24ς, 248. Ιωαχαζ 44. τον 
ἀβρτα: 52, 58, 71, 74, τού, τοϑ, 119, 120, 121», 134. Αἰά, ΑἸοχ. 
ὠνίδειξαν βασιλέα) -Ἐ νιον ςς. κα ἀνεδειξαν τιοϑ. ἀντὶ Ἰωσίου τῷ 
πατρὸς αὐτῷ α 71. εἴκοσι τριῶν] εἰκόσι καὶ τρίων τού, 134. 

ΧΧΧΝ. ἐν Ἰσρ. καὶ Ἱερεσ.} ἐν Ιερεσαλημ ΧΙ, 24.ς. εν [εδὰ καὶ 
Ιερουσαλημ 44) 64, 71, 121, 236, 243. ΑἸεχ. Ισδα καὶ Ἱερουύσαλημ, 

52. εν ἴεδα καὶ ἐν Ἱερεσαλημ, ς8, 74, τού, 120, 134. ΑΙ4. α εν Ισρ. 

καὶ το8. εν Ιχδαια καὶ Ἱερουσαλὴμ τἴρ. ἀυοάεοϊπη Οοάϊςες δεγρίϊ. 
εν [7γαεὶ Ν᾿ εἰ. 1λ1. εχ Μ5. Οοϊδε. μῆνας δες. δὰ ἤπ. οοπ|] α 44. 

καὶ ἀπέςησεν) καὶ ἀπεκατεςήσεν ς2, ἐς, ς8, 64,243. (.48. ΑἸά. απο- 

ΧΙ... Μετ᾿ αὐτὸν δὲ ὠἀνέθη] ἐπ᾿ αὐΐον δὲ ἀνεξη ΧΙ, ς8, 64, τ2ι, 236, 
243, 24., 248. ΑΙά. ΑἸεχ. καὶ ἀνεξη 71. ἐπ᾿ αὐον ἀνεξη τοϑ. 44. 
νέης ἧμης αὐεεπάϊ! Ν᾽ εἰ. 1μλ3ῖ. ἐχ.- ΜΒ. Οοἱδετί. Ναβουχοδονόσορ] 

Δαξουχοδονοσορ (ῆς νετ. 41, 45.) 74. ὁ βασιλ. Βαδυλ.] α ὁ Π, “4. 
ς8, τού, 134) 236, 24ς, 248. Αἰεχ. καὶ ἔδησεν] καὶ δησας ΧΙ, «2, 
ς8, 64, ττο, 243, 24ς, 248. Δ]ὰ, ΑἸεχ. : 

121. καὶ ἀπήγαγεν] κα καὶ ΧΙ], 645) 110, 243. 24, 248, ΑἸΔ, ΑἸεχ. 
Ἢ αὐτὸν 44, 74, τού, τοϑ, 120, 121, 134,22. ᾿ 

ΧΙ]. ῬὉεείξ τοῖπλ σοπηπιᾶ 24ς. τῇ Κυρίου ἄτα. δά ἥη. ςοτη. 
α 71. λαᾷξὼν] ἐλαξε 44, 74) τοῦ, 120, 121, 134, 226. καὶ ἀπε: 
νέγκας ἀπηρείσατο] ἀπήνεγκε καὶ ἀπηρείσατο 1τοϑ. ἐν τῷ ναῷ αὖ: 
18} ροηϊξ ροξ Βαξυλωνι 243, 248. ΑἸὰ. θαι 
του ΧΙ, 58... αὐτῷ ἐν βαξυλ.] του ἐν Βαδυλ. 74. 

Βαξυλωνα ς8. 
ΧΙ]. τοερὶ αὐτῷ] α αὖτε 71. 

χατεςῆσεν.) τῇ μὴ βασιλεύειν] του μη δά άϊξ. ἃ γεςεπτὶ τη. 1. τὸ ἐμιπιμπάἠία ἐἰας Ν εῖ, Ταῖ. εχ Μ5. Οοἱδετ. καὶ τῆς ἀκαϑαρσίας 
μὴ ες. αὐτῷ} α ΧΙ. και 71. ὥκαθϑαρσίας αὐτῷ] τῦ. 11, 44.) ςς» τού, 

ΧΧΧΝῚ. ἀργυρίου) ἢς ἰερεθαῖυτ : ροίξεδ ἃ τεσ. π|. οοττ, αργυρίω, 134,236. καὶ δυσσεβείας] και δυσφημιας ς2, 64)243, 248. Αἰά, 
εἴ Ππλλ τεῦ χρυσίω 11. ἀργυριω ςς. ἀργυρίου ὅτε. δὰ ἤη. σσπ,.7] κα 71. 

ἄργυριου τάλαντα ἀργύριου και χρυσίου ταλανῖον ἕν. (ῃ5) 7γ1. ἀρ- 
γυρίου ταλάντοις} ἀργυριων ταλαντῶ 119. ἀργυρια ταλανταὰ 121. 
ταλάντοις ἑκατὸν] ταλαϊΐα ἑἐκατον 44, 74, τού, τοϑ, 120, 134, 236. 
χρυσίου] χρυσιω ςς. ΑἸά. ταλάντῳ ἕν] ταλαῦἷον ἕν 44, 74, 236. 
τάλαντον ἕνα τού, 120, 134. ταλᾶντὰ δέκα 1Ἰοϑ, 121. ἠαϊδηὶς Χ΄. 
Ψεῖ. 1,2ϊ. εχ Μ58. (οἱδετῖ. ἣπ 

ΧΧΧΥΊΙ. βασιλεὺς] ργαιηΐε. ὁ 11, ΧΙ, ς ς» ς8, 24ς. 
--ἀϑελφὸν αὐτῷ} αὶ ουπὶ ἰηϊετπχεά. 236. 
Ἰωακειμν τὸν νιον αὐτῷ 44, τοῦ. 

βασιλεὺς: 
βασιλέα---ἀδελφὸν αὐτῷ} 

τὸν Ἰωακιμ τὸν νιον αὐτῇ 71, 134. 

τὸν Ἰωακχειμ, τὸν υἱόν αὐτῇ 121. βασιλέα ᾿Ιωακὶμ] τω Ιωακιμ, 74. 

α βασιλεα τοϑ, 12ο. Ἰωακὶμ] ᾿Ιωακεὶμ (ῆς ἱπῆα) 24ς. ΑἸά. ΑἸοχ. 
τὸν ἀδελφὸν αὐτΨ τον υἱον ἀντ 74, 120. βασιλέα τῆς ᾿ἸΙεδαίας] 
βασιλευειν τοις Ἰουδαιοις ξς. καὶ Ἱερουσαλήμ] α 71. “καὶ ἐποι- 
σὲν τὸ τσονηρον ἐνάντιον Κυριου 24ς. ; 

ΧΧΧΨΊΙΙ. Καὶ ἔδησεν] καὶ εδωκεν 12ο. Καὶ ἔδησεν---ἀνήγα- 
γεν) καὶ εδυσε τες μέγιγανες Ζαρακιν και Ζαραιαν καὶ ἀνηγαγεν 44. 
Ἴωακ. τὰς μεγις.} τοὺς μεγις. Ἰωακ. το8, ϑοαελίπι γος, εἰ ργίπείρες α 
γεῖ. 1δῖ. εχ Μ5. Οοἱδεγ. μεγιςάνας) μεγιξανους Ιο6. ργρεηϊεῖ, 
καὶ ἴπ οἰιαγαέζ. πυϊπόγε ΑἸεχ. Ζαράκην δὲ] Ζαριον δὲ 11, ςς. Ζα- 
ῥαχην" Ζαρεᾶν δὲ γι, 74. Ζαραχιν' Ζαραιᾶν δὲ τοό. Ζαρὶς ἥν δὲ 
(6ς) τοϑ. Ζαραχην, Ζαραιαν δὲ 120, 134: Ζαραιαν δὲ τ21, 236. 
τὸν ἀδελφὸν αὐτῷ} Α τον 236.ἀἨ ἐξ Αἰγύπῖον] εἰς Αἰγυπῆον το. 

ΧΧΧΙΧ. ἦν εἰκοσιπέντε] α. ΧΙ, εἰκοσιπέντε] εἰκόσι! καὶ πεντε. 
1οό, 121, 134, 226.ὉὸἩ Ἰωακὶμ] α 44- τῆς Ἰεδαίας} ἐν τῇ ἴαδαιᾳ, 
108. τῆς Ἰεδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ) κα 44.571. καὶ ἐποίησε---Κυ- 
βίου] α οὔπι ἰπιεγπηεά, 24ς. ἐνώπιον. Κυρίου] ἐναντι Κυριου ς8, 64. 
119, 243) 248. ΑἸά. ΑἸεχ. ᾿ : 

ΧΙ1Π. Τϑείπτ οσηι. 43, 44) 4ς. ἱπίερτα, 71. Ιωακὶμ ὁ υἱὸς} 
Ιωακειμ νιος (ἔυργα Ιωακειμ, εξ δ αἷ. τη. [εχόνιαμ, φυοά τερϑίτυγ ἴῃ 
τηᾶτρ.) τοό. ὃ νἱὸς αὐτῷ] λα ὁ 44, ξζ, 74, 134, 248. ΑἸ4. ΑἸεχ. 
ὅτε γὰρ ἀνεδείχϑη] οτε δὲ ἀνεδευχϑὴ 1ο8. ἦν ἐτῶν ὀκτώ] ἦν ἐτῶν 
δεκα οχτω ΧΙ], 44, ξ2, ς8, 64, τού, 119, 120, 1219) 134» 236, 243, 

24ς, 248. ΑΙά. (ΑἸεχ. οὐπὶ δέκα ἰηἴεγ ἅποο5.} ἦν ἐτὼν δέκα καὶ οχτῶ 
γ4. ἦν ἐτων οκτωκαιδεκὰ 1οϑ. ᾿ 

ΧΙΙ͂Ν. Βασιλεύεε δὲ] ἐδασιλευσε δὲ τοϑ. 
λα ουπὶ ἱπίειτηεά, 24ς. καὶ ἡμέρας δίκα] καὶ δέκα ἡμέρας ς8. 
ἐποίησε δίς. δὰ ἤπ. ςοπ). α 44, γ4, τού, 120, 121, 134) 236. 

ΧΙΝ. Καὶ μετ᾽ ---μετήγαγεν} καὶ ἐν τω ἐνιαυτω ἐχείνω αἀπερειλέ 
Νιαδουχοδονοσορ καὶ μετηγαγεν τοϑ. Καὶ μετ᾽ ἐνιαυτὸν ὠπόρεϊλας] 

καὶ ἀπερελὲν 24ς. μετήγαγεν] ῥτοεπηττ, καὶ 24ς. εἰς Βαδυλῶνα ἢ 
ἐν Βχδυλωνι 44. ἅμα τοῖς δις. τὰ πη. οπ1.} εὐπι (πον βοὶΐε Τλονεΐὶ. 

Βασιλεύει δὲ---δίκα] 

καὶ 

. Ψερῖ. [,Δἴ. εχ Μ5. (οἱβοτεῖ. : ᾿ 

ΧΙΝῚ. Σεδεκίαν] ργϑεπεῖιϊ. τὸν 44) 74) τοῦ, 1τοϑ, 120, 134) 236. 
ὄντα ἐτῶν] ρταειηΐιι. Σεδεκίαν 11, ΧΙ, 24ς. (ΑΙεχ. ἱπίεῦ ὑποοβ.) εἰν 

κοσι ἑνός] εἰκοσιὲν 44. εἴκοσι καὶ ἕνος ς8, τού, 121, 134» 216, ΑἸά. 

βασιλεύει δὲ] και βασιλευει 71. καὶ εβασιλευσεὺ Σεδεκίας 1ο8, εδα- 
'σιλευσεν δὲ 110, 243, 24ς, 248. ΑἸά,. ΑἸεχ. 

ΧΙΜὮΙ. ἐνώπιον Κυρί] ἐναντιον Κυριξ τοϑ. καὶ οὐκ ἐνετράπη) 

και οὐκ ἔτ᾽ ἐτραπὴ 24ς. 
717) 74, τού, 120, 134) 236, ῥηϑέντων λόγων] ρηϑεντων τὼν λογων 

ςς. κριϑέντων λογων ς8, ρηϑεέντων αὐτὼ λογὼν 121. ΤῈ Κυρίου} 

α τΒ ςξ, 1οῦ, 24ς, 248. : 

ΧΙΜΙΠ. τῷ ὀνόμ.. Κυρίου) τῳ ὀνόμ.. τε Κυριε ς8: Αἴεχ.. αὐτοῦ : 

τὸν τρᾶχ.} ἐᾶντου τὸν τραχ.. ΧΙ, 64, 1το, 243, 245, 348. ΑΙά4, Αἰεχ. 

Ἄ 

ἐν χαλκείῳ) ἐν χαλκχεω᾿ 

περὶ αὐτὸ --ἀκαϑαρσ. αὐτῷ} 4. 

χαὶ οὐκ ἐνετράπη δὶς. ὰ η. οοπ}.} α΄ 44», 

᾿ 

φῷ 49 κμὦ 

πο αὐτϑ] γα εαν- Ἂ, ̓ 

ἐν Βαξδυλῶνι] εις ι΄7..-- 



κΚεΦ.1. 

ΕΣΔΡΑΣ Α. 

- ματι Κυρίε, ἐπιορκήσας ἀπέςη" καὶ σχληρύνας αὐτῷ τὸν τράχηλον χαὶ τὴν καρδίαν αὐτξ, παρέδη 

, τὰ νόμιμα Κυρίε Θεᾶ Ἰσραήλ. Καὶ οἱ ἡγόμενοι δὲ τ λαβ χαὶ τῶν ἱερέων «πολλὰ ἡσέξησαν χαὶ 

ὑπὲρ πάσας τὰς ἀχαϑαρσίας πάντων τῶν ἐϑνῶν, χαὶ ἐμίαναν τὸ ἱερὸν τῷ Κυρία τὸ ὁ ἁγιαζόμενον ἐ ἐν 
Ἱερεσαλήμ. Καὶ ἀπέςειλεν ὁ Θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν διὰ τῇ ἀγγέλε αὐτῇ μεταχαλέσαι αὐτὸς, 
χαϑότι ἐφείδετο αὐτῶν χαὶ τῇ σχηνώματος αὐτὰ, Αὐτοὶ δὲ ἐμυχτήρισαν ἐν τοῖς ἀγγέλοις αὐτϑ- 

“͵,“,«ᾷ᾿ουγκε 5. 2 ΄ ἣρ 2 Ζ΄ ν. ΄ 5 “. ὦ “» "- Σιν Σ»Ἕ 
χαὶ ἣ ἡμέρᾳ ἐλάλησε Κύριος, ἦσαν ἐχπαίζοντες τὰς πρροφήτας αὐτϑ, “Ἕως ὃ ϑυμῶντα αὐτὸν ἐπὶ 

ὋὋὌΝ»Ν9Ἤ 9. .Ὁ Ἁ » ΄΄ 3 3 ρ ’ 

τῷ ἔσγει αὐτϑΒ δια τὰ δυσσεξήματα, προςάξαι ἀναξιξάσαι ἐπ᾿ αὐτὸς τὰς βασιλεῖς τῶν Χαλδαίων. 

50. 

52. 

᾿αγιασϑεν εν Ἱεροσολυμοις ΧΙ, το, 24ς. ΑἸεχ. 

“- , Ζ 2. μ᾿ 2 : ». “" ρ 

Οὗτοι ἀπέχτειναν τὰς γεανίσχους αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ, περικύχλῳ τῷ ἁγίου αὐτῶν ἱερβ" χαὶ οὐχ 
᾽ φ’ Ρ,᾽ Ν 74 Ν ΄ Ν 74 9 Ν 4 ’ 3 Ν 

ἐφείσαντο γεαγίσχου χαὶ πταρϑένα, χαὶ «τρεσθύτα χαὶ γεωτέρε, ἀλλὰ “πάντας ππαρέδωχαν εἰς τὰς 
χεῖρας αὐτῶν. 

νν 7 ᾿ ρ᾿ 

Καὶ πάντα τὰ ἱερὰ σχεύη τῇ Κυρίε τὰ μεγάλα χαὶ τὰ μιχρὰ, καὶ τὰς κιξωτὸς 
ρ ᾽7 “Ν᾿; . 9 ΄ 2 ᾿ » 4“ 3 ω 

τ Κυρίου, χαὶ τὰς βασιλιχᾶς ἀποϑήκας ἀναλαξόντες ἀπήνεγχαν εἰς Βαξυλῶνα. Καὶ ἐγεπύρι-- 

σαν τὸν οἶχον τῇ Κυρίου, χαὶ ἔλυσαν τὰ τείχη Ἱερουσαλὴμ, χαὶ τὸς πύργους αὐτῆς ἐγεπύρισαν 
2 Ν Ν Ζ ᾿ ὍΝ 22) 9. “Ὁ 2 » Ν ΤΌΝ 2 ΄ ᾿Ξ. ῳ 
ἐν 'υρι, Και συνετέλεσαν “σαγτὰ τὰ ἐνδοξα αὐτῆς αχρείωσα!, χαὶ τᾶς ἐπιλοίπους ἀπήγαγε 

μετὰ ῥομφαίας εἰς Βαδυλώνα.. Καὶ ἦσαν παῖδες αὐτῷ χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτϑ, μέχρις ὃ βασιλεῦ- 

σα! Πέρσας, εἰς ἀγαπλήρωσιν ῥήματος τ Κυρίου ἐν ςόματι Ἱερεμίου" Ἕως τϑ εὐδοχῆσαι τὴν 

γὴν τὰ σάξξατα αὐτῆς, πάντα τὸν χρόνον τῆς ἐρημώσεως αὐτῆς σαξδατιεΐ εἰς συμπλήρωσιν ἐτῶν 

ἑδδομήχοντα. 

τὸν τραχῆλον αὐτϑ 1το8. 
διαν καὶ τὸν τραχῆλον 44. καρδίας καὶ τραχήλους αὐτῶν Οοάεχ 
Ὁη18 δεγρὶ. καρδίαν αὐτῷ} καρδιαν ἑαυτου ΧΙ, ς8, ὅ4, 243, 248. 
ΑΙά. ΑἸεχ. α αὐτῷ 71) 74, τού, τοβ, 120, 134. 24ς. πτοαρέξη] απ- 
ἐξη καὶ ταρέδη τοΒ. τιαρέδησαν Οοάεχ ὑπ ϑεγεῖ!. Κυρίου ΘΕ] 
Κυριου τε Θε ε 55. 
ΧΗΣ. ΠῚ λαξ καὶ τῶν ἱερέων] τῶν τεέρεων και τῇ λαξ 121) 236. 

καὶ τῶν ἑερέων---τῶν ἐϑνῶν} α οὐπὶ ἱπίεγπηθά. 71. πολλα---ὐπὲρ πά- 

σας] πολλὰ ηνομησαν καὶ ταρεδησαν ὑπερ τασας ΧΙ, ς2, ς8, 64, 

119, 243, 24ς, 248. ΑἸά. ΑΙεκ. ἡἠσέξησαν καὶ ὑπὲρ) ἡσεδησαν και 
ἡνομησαν ὑπ8 44, ςς, 74, τοό, (1ο8. ἴοτ. ἡνομισαν) 120, 121, 134» 

436. καὶ ὑπὲρ---τῶν ἐθνῶν) δἰ ἐρηρὶε ἐπῤώω ρεγ ΠΣ 77) 

Κεπεῖωπα ς Ψψεῖ. 1,Ἃϊ. εχ Μ5. Οοϊδει. ττάντων᾽ τῶν ἐϑνῶν] αὐΐων τοβ. 

καὶ ἐμίαναν] ηνομῆσαν καὶ ἐμίαναν 71. τὸ ἱερὸν ὃς. δὰ ἤη. ςοῃ.] 

το τερον Κυριου εν Ιερουσαλημ, 44. τῇ Κυρίου τὸ ἁγιαξόμενον] ἈΚ Υ. 

Κυριου τὸ ἡγιάσμενον 1οϑ. τῷ ΑἸά. ὡγιαζόμ. ἐν Ἱερουσαλήμ.) 
ἀγιασϑεν εν Ἱερουσα- 

λημ ς8,.64. 243. 248. ΑΙά. 

Ι. ὁ Θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν] ὁ βασιλεὺς τῶν τσαάτερὼν ὁ Θεος 

αὐΐων ςς. τῶν πατέρων αὐτῶν] των πατερων εαὐΐων ς8. ,.,7χ1. διὰ 
τῷ ἀγγέλου) δια των αγίελων τοϑ, 121. ἀγγέλου αὐτῷ} αγίελου 

ἑαυτῇ 448. ΑἸά. ΑἰΙεκ. μετακαλέσαι αὐτὲς] μετακαλεσασϑαι αυ- 

τους ΧΙ. τοῦ μετὰκαλεσασϑαι αὐΐους 24ς. καϑότι) καϑὸ 1]. 
καϑάτι ὅτε. αὐ πη. σοπλ.} αὶ 71. φιωὶ ραγεεδαι! εἰς εἰ ἐαδεγπαςσμίο (μο. 

νει. 1.21. εχ Μ8. Οοἴδει. ἐφείδετο αὐτῶν] ἐφειδετο αὐτῇ 24ς. καὶ 
τε σκηνώμαῖος αὐτῷ} κα 44. καὶ τῇ σκηνωμαΐος ἑαυτὰ 58, 64, 248. 

Αἰ4. Αἰεχ. καὶ τοῦ σκηνωμιαΐος αὐτῶν 74, τού, 1345) 36. καὶ σχη- 
νωμαῖΐος ἑανυτα 24ς. 

11. Αὐτοὶ δὲ--- Κύριος αὶ οὐπὶ Ἰητεγπηεά. γ1. ἐμυκτήρισαν] εξε- 
μυκτηρισαν ΧΙ, 44) 55. 58, 74. τού, 120, 121, 134; 236. ἐξεμνκτη- 
ριζον τα, 64, ττ0, 243,.24.. 248. ΑἸά. ΑἸεχ. ἐν τοῖς ὠγγέλοις} τες 
αγίελους ς2, 64, τοβ, 119, 243, 248. ΑΔ. ἦσαν ἐκπαίζοντες] και 
ἦσαν ἐμπαιζοντες 71. εαάίενι ἀΐς ἀεϊμμεναεπε Ν' εἰ. 11. εχ Μ5. Οοἰδθετ. 

ἰκπαίζοντες] ἐμπαίζοντες 44, 74, τού, 1τοϑ, 110, 134» 236, 243. ΑἸά. 
τὰς προφήτας αὐτε] τοῖς τροφηταις αὐτὰ 108, 121) 2 36. .- 

111. Ἕως οὗ] α οὗ 44, 120. εὡς του 243. Ἕως οὗ ϑυμῶντα] 
ως ϑυμωϑεντα 44, 71, 74.» 1οῦ, 121, 134, 236. εὡς τοῦ ϑυμωθήνας 
52. εὡς του ϑυμωθεντα 64, 44ς. ΑἸά. ΑἸἰεχ. ϑυμῶντα αὐτὸν] ϑυ- 

μωϑεντα αὖον ΧΙ, ς8, τ19, 243. ϑυμωθεντα αὐτῶ ςς. ϑυμωθεις 
ιοϑ. ἐπὶ τῷ--δυσσεξήμαἶα} ,. οὑπὶ Ἱπτειτηθά, 71. 
ἔϑνει ἑαυτῷ ΑΙεχκ. δὺυσσεξήμαἾα!} -ἙἙ αντων τοϑ. -Ἑ αὐτὰ 54ς. 

τροςάξαι ὅς. δὰ ἔπ. σοη).] εἰ ργσεερὶξ μὲ αἰξεπάεγεπι γέρος (αίάα-᾽ 
προςάξαι ἀναξιξάσα!ι] προσεταξιν 

τὸς βασιλεῖς} 
ογμπ, Ψεῖ. 121. εκ Μ5. (ὐοϊδετί. 

αναξηναι το. αναξιξάσαι] ἀναξάσαι (ἢς) 24ξ. 

λ Τοὺς ξξ. 
{Π|. Οὗτοι ἀπίκτειναν---αὐτῶν ἱερ8}» καὶ ἐξέχεα αἵμαϊα αὐτῶν 

χύχλῳ Ἱερουσαλὴμ, καὶ τῷ ἀγίου τὸ ἱερὰ Οὐοάεχ ὑπιι5 ϑεγσὶ!. ἔς, 

νοι... 
ν 

τὸν τράχηλ. καὶ τὴν καρ. αὐτὰ} τὴν καρ- 

ἔϑγες αὐτῷ}. 

οὐπὶ τῷ ϑυσιαςηρίου ῥγτὸ Ἱερουσαλὴμ, Οοάεχ ὑπ ϑατρὶ!. εἰ οεείαῖε- 
γεπὲ ἡανεπες φογμπι Σ Ν εἴ. 141. εχ Μ5. (οἴδεγῖ. Οὗτοι ὠπέκτειναν ἄς. 
δὰ ἤη. Τοπ,.} καὶ εἐξωλοϑρευσαν αὐτς τταϑΐας. γι. ἐν ῥομφαίᾳ} 

κ 74. ὥγίου αὐτῶν ἱερ8] α αὐὔων 11, ςς. αγιου ἄντα μερα 44. 74, 
Ιοό, 120, 121, 134, 236. ἱερ5} ερω 245. καὶ τορεσδύτου] τρεσ- 

δυτέρου 44. καὶ Ὡρεσξυτέρου ςξ, (8, 120, 121, 134, 236, 243, 54: 
ΑΙά. καὶ νεωτέρου] - αὐῇων ΧΙ, 44: 58, 64, γ)4, τοό, 110, 120, 121, 

134) 236, 24ς, 248. Αἰά. ΑΙεχ. ἀλλα τάντας} ταντας γὰρ τοϑ. 
ἀλλὰ πάντα ΑΙεκ. ταρέδωκαν] ταρεδωκεν ΧΙ, 64, 74) τοό, τοϑ, 
1109.) 120, 121) 134, 243; 24ς, 248. ΑΙά. ΑΙεχ. εἰς τὰς χεῖρας αὐ. 

τῶν] εἰς τὰς χείρας αὐτῇ 24ς. 

1Ν. Καὶ στάντα τὰ ἱερὰ σκεύη) και τα σκευὴ σαντα 71. τοῦ 
Κυρίου 15] τε Θεξ 24ς:. τῶ ἱερὰ] κα ἱερα 44, 74ν τού, 120, 134, 236. 
τὰ μεγάλα---τῷ Κυρίου 25] α οὐπὶ ἰηϊετηηεά. 71. καὶ τὰς κιξωτὲς] 
καὶ τὰ σχευὴ χιξωτῃ ΧΙ, ς2, 8, ὅ4, ττῷ, 243, 24ς. ΑΙά4. ΑἸεχ. και 

τα σκευὴ τὴς κιξωτου 248. τὸ Κυρίᾳ 2} τε Θεξ ς5, 64, 243, 248. 
. ΑΙ4. καὶ βασιλικ. ἐποϑ.] καὶ ϑυσαυρὰς τῶν βασιλέων ̓ Ισραὴλ΄ ζ(ο- 
ἀδχ ὑηὺς δεγρὶὶ. ἀναλαβόντες] α 71: 

1,ΚΝ. τὸν οἴκον---ἔλυσαν] αὶ ουπ ἱπιεγπηεά, 71. τὰ Κυρίου] α Του 

ΧΙ, τοβ, 24ς. Αἰεχ. τῇὲ Θεξ 44) 74, τοῦ, 134, 236. τὼ τείχῃ] 
τὸ τεῖχος 44,715 74. 106, 120, 121) 134, 236. καὶ τοὺς ττύργους 

αὐτῆς] καὶ τους τσυργους αὐΐων 111, 64, 119, 243. 248. ΑἸά. ἐνεπύ- 
ρισαν ἐν πυρί] 71. ἐν πυρί] κα 44. λὲν 74) τού, 120, 121» 134) 

236. 

ΤΥῚ. Καὶ συνετέλεσαν---ἀχρειῶσαι) εἰ ἀϊγμενε οπιπία ῥνυξείανα 
εἶμς ἐυεγίοπιεε  Ν εἴ. 1,8τ. εχ Μ5. (οἰδεῖ. καὶ τὰς δίς. δῇ ἔμ. σοῃ,.] 
χαὶ τὲς ἐπιλοιποὺς ἐν ῥομφαίῳ ἀπάγονιες ἐνώπιον αὐτῶν αἰχμαλωτὲς 
ἤγαγον εἰς Βαξιλῶνα. Οοάεχ τπι5 8εγρὶ!. τοὺς ἐπιλοίπους} τους 
υπολοιπους 71. τὲς ἐπιλοίπες διο. δὰ ἤπ. σοηλ.] γελίφειοι, φμὶ τέρπαπ- 

Μένηπὶ α γίαάϊο, αἀάκχεγμπι ἐπ Βαῤγίοπε. δ εἴ. [3ἴ. εχ Μϑ5, ( οἱθετγι. 

ἀπήγαγε] ἤγαγε 44.) 71, 120, 134) 236. εἰσηγαγε 74. ηγέν 121. 

ἀπήγαγε μετὰ ῥομφαίας} απὸ τῆς ρομφαιας ἀπηγαγον τοδ. μετὰ, 

ῥομφαίας) απὸ ρομφαίας, Χ], 64, 1105) 121) 236, 243.) 24ξς, 548. ΑἸα. 

ΑἸεχ. 

1ΧὙ11. «παῖδες αὐτῷ] τταιδὲς αυτε 248. μέχρις οὗ βασιλεῦσαι] 
μέχρι τὰ βασιλευσαι 44, 48, 64, 71, 74, τού, 110, 130, 121) 134} 
236, 243. ΑΙά. ΑἸεχ. Ὑπεοάοτεῖ. ἴ. τ226. μέχρι τῇ βασιλευειν 24ς. 
εἰς ἀναπλήρωσιν) εἰς πλήρωσιν ὙΠΒεοάοτεῖ. 1. οἷ. ῥήματος τὰ Κυρίε] 

ῬΓΔΕΓΪ τ, τα 11, 74, τού, 120, 121, 1345) 236. Τ πεοάογεῖ, ]. οἷ, λο- 

γου Κυριου ΧΙ, 64, 110, 243» 248. ΑἸ]ά, ΑἸεχ., τε ρημιαῖος Κυρι5 44, 

1ο8. α θημαῖος 55... λογᾶ τα Κυριξ 55: λογω Κυριου 24. 

ΓΝ 1Π. Ἕως τῷ εὐδοκῆσαι] εως οὗ ευδοκησαι τοϑ. 
κῆσαι δες. Δἀ ἤη. ςοη].} ἀοπες (ῥεναγει ὅσης ἐστγα ἐπὶ (αὀόαιϊ: Μμὶς, οπιπὲ 

ἡερέροτε ἀἰε(οἰ αἰ ϊομὶς γα φιο (αῤόαιϊκαυϊ!, σά ἐπιρίείίοπονι 1 Χ Χ. ἀππο- 

γμπι. Μεῖ. 1,Αῖ. εχ Μ5. Οοἰδετῖ. πάντα τὸν χρόνον] α τον τοῦ. εἰς 
συμπλήρωσιν] εἰς τληρωσιν 64, 243. ΑἸά. ἐτῶν ἑξδομήκοντα ) τῶν 

εδδομηκοντα 74. 
ς 

ἽἝως τῷ εὐδο-. 



ΕΣΔΡΑΣ Α. 

ΒΑΣΙΛΕΎΟΝΤΟΣ Κύρου Περσῶν ἔτους πρώτου, εἰς συντέλειαν ἑήματος Κυρία ἐν ςόματι Ἵε- 

ρεμίου, Ἤγειρε Κύριος τὸ πνεῦμα Κύρου βασιλέως Περσῶν, καὶ ἐχήρυξεν ἐν ὅλῃ τῆ βασιλείᾳ :, 

αὐτῇ, καὶ ἅμα διὰ γραπ]ῶν, Λέγων, Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς Περσῶν Κύρος, "Ἐμὲ ἀνέδειξε βα.. 

σίλέα τῆς οἰκουμένης ὁ Κύριος τῇ Ἰσραὴλ, Κύριος ὁ ὕψιςος. Καὶ ἐσήμηνέ μοι οἰκοδομῆσαι αὐ. ᾿ 

τῷ οἶκον ἐν Ἱερασαλὴμ, τῇ ἐν τῇ Ιεδχίᾳ. Εἴ τις ἐςὶν ὃν ὑμῶν ἐκ τ ἔδϑγες αὐτῇ, ἔξω ὁ Κύριος - 

αὐτῷ μετ᾽ αὐτῶ, χαὶ ἀναξὰς εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ τὴν ἐν τῇ ̓ Ιεδαίᾳ, οἰχοδομείτω τὸν οἶχον τῇ Κυ-. 

οίου τῇ Ἰσραήλ' ὅτος ὁ Κύριος, ὃ κατασχηνώσας ἐν ἹἹερυυσαλήμ. “Οσοι ὃν κατὰ τὲς τόπες οἱ. 

χϑσι, βοηϑείτωσαν αὐτῷ οἱ ἐν τῷ τόπῳ αὖτξ, ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν ἀργυρίῳ, Ἔν δόσεσι, μεϑ᾽ ἵππων 
-. ρῷ ΟΝ “4Ἴἷι͵͵͵͵  ΜΨ “ 3 ΕΒ 9. ΄ 3 ΕΝ “ Κ “ 2 ε 

χαὶ χτηγων, σὺν τοῖς ἄλλοις τοῖς χὰτ εὐχᾶς τπορροςεὐειμενοις εἰς τὸ ἱερον τῇ υρίου Τὸ ἐν Ϊερου--᾿ 
δῷ ρὸ ΩΦ 3 Ν, Ν Ἐ᾿ 4 ρὸ 

σαλήμ. Καὶ καταςήἥσαντες οἱ ἀρχίφυλοι τῶν πατριῶν τῆς Ιόδα χαὶ Βενιαμὶν φυλῆς, χαὶ οἱ ἱερεῖς 
ρ 3, φ᾿ ϑ ρΦ ΕῚ φΦ  “ωη᾿ 

χαὶ οἱ Λευῖται, καὶ “πάντων ὧν ἤγειρε Κύριος τὸ πνεῦμα, ἀναβῆναι οἰχοδομήσαι οἶχον τῷ Κυρίῳ 
ΝΕ ἽΣ δ 3 ίω 2 9 

τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ: Καὶ οἱ περικύκλῳ αὐτῶν ἐδοήϑησαν ἐν πᾶσιν, ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ, ἵπ- 
΄ Ν 3 “ο΄ ε ΄ : ον "Ὁ Οοὃὦὃἷ ΟΣ Ψ 9 Κ Νν ς β ἣν 7 9. 

σοις. χτῆνεσι, χα! εὐχαῖς ὡς “λείςαις σσολλὼν, ὧν ὁ γᾶς ἡγερνή. αι ὁ βασιλεὺς Κύρος ἐξή- 
ἷ ν᾿ ε . ΄ ων 7 ἃ Ἶ ῳΖ δ δ ᾽ ἐξ ἐ λὴ Νν 2 ᾿" 

γεγχε τὰ ἱερὰ σχευη τῷ Κυρίου, ἃ μετῆνεγχε Ναδδχοθονοσορ ε ἐρουσαλήμ, χαὶ ἀπηρείσατο 
9 ρο ρ 7 Ν φ 

αὐτὰ ἐν τῷ εἰδωλείῳ αὐτῇ, ᾿Ἐξενέγχας δὲ αὐτὰ Κύρος ὁ βασιλεὺς Περσὼν «παρέδωχεν αὐτὰ 
Μιϑραδάτῃ τῷ ἑαυτῇ γαζοφύλαχι. Διὰ δὲ τότε παρεδόϑησαν Σαμανασσάρῳ προςάτῃ τῆς Ἰ6- 

δαίας. Ὁ δὲ τότων ἀριϑμὸς ἦν, σπονδεῖα χρυσᾶ χίλια, σπονδεῖα ἀργυρὰ χίλια, ϑυΐσχαι ἀρ-- 

γυραῖ εἰκοσιεννέα, φιάλαι χρυσαΐ τριάκοντα, ἀργυραῖ δισχίλιαι τετραχόσιαι δέχα, καὶ ἄλλα 

1. Βασιλεύοντος Κύρου] Ἔ του βασιλεως ς8. - βασιλεως το. 

εἰς. συντέλειαν) εἰς συμπληρωσιν τοϑ. ' 

11. βασιλίως Περσῶν] ργεεπλϊτι. τα 44) 74, τοῦ, 13... 236. ΟΥΠ]]. 
ΑἸεχ. ἰϊ, όςο. καὶ ἐκέκραξεν] - ἄτω 44. ἐν ὅλῃ] α ἐν 11,745 τού, 
134. ἐν ὅλη--- Λέγων ἴῃ οοπη. ἴεᾳ.] α οὐ ἰηϊετπιεά, 44. τῇ βασιλείᾳ 
αὐτῇ] τη βασιλεια ἑαντα ς8. ΑΙεχ. καὶ ὦμα διὼ γραπ]ὼν) καὶ μὰ 
δια τταΐων ςς. δια γραφὴης 71. καὶ μαϑδαν (ἢς) εγίραπίως τοϑ. 
κηρυγμα διαγραπῖον 24ς. εἰ ρέγ {τίρια Ν εῖ. 1,Αἴ. εχ Μ5. (οίθεσι. 

11. Λέγων] -Γ «τῶς το. Τάϑδε λέγει} εἶπε το. ὁ βασιλεὺς 
Περσῶν Κύρος] Κυρος βασιλευς Περσων τοϑ8. γεχ Ῥεγαγεπι: Ψεῖ. 
1ϊ. εχ Μ5. Οοἱϑεῖῖ. Κύρος] ροπῖς ἢδιὶπν ἀηῖς ὁ βασιλεὺς το. ᾿Εμὲ 
ἀνέδειξε} -Ἐ Κυριος 44, 74. τού, 134. 236. Ἐ Κύυριος Ισραηλ 71. 

Ἐμὲ ανέδειξε--- Ἰσραὴλ] Ζοονεῖπμς σοη κεἰ τὶς τέρόπι μη τον δ δε γα 

Ῥεναγωπι Ἰοπιίπμς ἤζγγαεὶ Ν᾽ εῖ, 1,Αῖ. εχ Μ5. (ὐο]θεπτ. ὁ Κύριος τοῦ 

Ἰσραὴλ] ὁ Θεος τα Ισραηλ 44,74. 71. Κύριος ὁ Θεὸς του Ισραηλ 

ιοϑ. Κύριος ὁ ὕψιςος} ὁ Θεος ὁ ὑψιςος 44). 71, 745 τοῦ, 120, 1.34) 
416. κὁ 64, 548. ΑΙά. ὕψιςος Ογη!]], ΑἸεχ. 1. εἶτ, 

ΙΝ. Καὶ ἐσήμηνέ μοι} καὶ ἐσημᾶνε μοι ΧΙ], 19, 243. 24-ς. ΑἸά. 
καὶ ἐσημᾶνεν ἐμοι 44. 236. κ καὶ ςξ8. καὶ ἐσημῆνεν ἐν ἐμοι 71. 
ἐσήμηνεν ἐμοι 74, τού, 134. αὐτῷ] ἑαυτῷ ΑἸεχ. τῇ ἐν τῇ [ου- 
δαϊα} α 19. τῇ Ἰουδαια ςς. κα τῇ ργίπι. 24ς. Ογη}}. ΑἸεχ. 1]. οἷς. 

Ψν, ὙΤοιμπὶ σουηπηα ἠεε 44. Εἰ τις--- Ἰουδαίᾳ} αὶ αὐτὶ ἱπιεγιηθα, 

και 

γ1γν τού. Εἴ τις ἐρὶν οὖν] εἰτις οὖν ἐςὶιν ς8, 120, 134. 236. τις ὃν 
ἐξὶν ὑμὼν 1.ο8. ἐκ τοῦ ἔϑνους αὐτῷ] - ὃς τροϑυμειται τῇ τοορευϑη- 

ναι τοϑ. ἔςω--- μετ᾽ αὖτ] εἰ Ποπιίπως εἴμς ἐπ εο, Ψεῖ. 1 αἴ. εχ Μ5. 

Οοἰδο. ἔξω ὁ Κύριος] Ἢ Κύριος ΧΙ, ς2, 248. ΑΙά. ΑΙεχ. κα ὁ ξς, 

74. 134, 2326. αὐτῷ μετ᾽ αὐτῷ} α αὐτῷ ρῥτίπγ. τοϑ. 
σαλὴμ!] α τῆν ςς, ς8, ύ4, τοϑ, 248. ΑἸά, τὴν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ} κα ἐν 
τῇ 1οϑ. α τὴν Ογη]}. Αἰεχ. ἰος. οἷ. οἰκοδομείτω] οἰκοδομησω ςὦ. 
τὸν οἶκον ὅζο. δὰ ἤπ. ςοπ).} ἠεπιρίμπι Φοπιὶπὶ Ποῖ 10 ,σεἰ, φμοά «ἐπ 

Ηιεγωίαδεπι μι εἰυϊαίεπι, εἰ βὲ σαρι ἐο Τονπίπς, φμὶ ἠαῤίίαι! ἐπ Η]δ- 

γωαίεμι. ει. 1.Αῖ. εχ Μ5. (ὐοϊθετ. τὸν οἶκον τῷ Κυρίου] αΑΥΤΕΣΙ, 

ςς), 64, 1190, 545. ΑἸά. ΑἸεχ. Ογιη!. ΑἸεχ. 1. οἷς. 

α Τὸν 74, τοῦ, 134. 236. 

ς8, 21) 74γν τού, 134, 236. Ἰσραὴλ τὸν ἐν τῇ Ιουδαια τοϑ. τῷ Θεξ 
Ἰσραήλ Ογη]]. ΑΙΕχ. 1. εἰ. τος ὁ Κύριος} α ὁ Κυριος ς8. ετος ὁ 

οἰχος 74, 1ού, 120, (21, 134, 230. 1083. ὁ κα͵ασκηνώσας] ὃς 
καϊασκηνωσει 71, 74, 106, 1320, 121, 134, 226. ὁ κα]ασκηνώσας ἐν 
Ἱερουσαλήμ!) ροηϊὶ {ζατιηγ ροίϊ μετ᾽ αὐτῇ 1ο8. ὁ σκηνώσας τὴν Ἱερα- 

σαλήμ. Ογη]}. ΑἸεχ. 1. οἷ. 

ΝΙ. Ὅσοι οὖν} καὶ οσοι το8. κατὰ τὲς τόπους] α τοὺς ΧΙ, 4.4. 
ςς, ς8, 64, 74.) 1ού, 110, 134. 236, 24ς, 248. ΑΙά. ΑΙοχ. ἐν τῷ 

τόπῳ αὐτῷ} καὶ προϑυμεισϑωσαν τω Κυριὼ εν τω τόπω αντα το8. ΐ 
επί σπίπιμπι Πδοηεῖπο ἐπ ἰοεο εὐμς Ν εἰ. 1,λῖ. οχ Μ9. Οοἱδοις. 

, ἀργυρίῳ} αὶ ἐν 236. ᾿ 
ὙΠ]. ᾿Εν δόσεσι) ρταεπιῖτς. καὶ 11, τοϑ, 248. ᾿προςεϑειμένοις} 

.) Ν «ε 

εἰς ΤΉΥ Ϊερα- 

“᾿ ΄ι 
τὸν οἱχκὸν τῷ Θὲβ ᾿ιοϑ. τὰ Ισραηλ] ΜΙΣ 

λ." 

Χαϊ ἐν 

οἶκον Κυριου 71. 

» 

προςιϑέμενοις 10. τροταϑέμενοις 44. τυροτεϑεμενοις ὅ4. τροτεϑει- 

μένοις τού, 134. τροτεϑειμένους 243. ΑἸά. τοῦ Κυρίου] του οἰκου 

Κυριου ΧΙ, 24ς. κτῇ 44. τὸ ἐν Ἱερουσαλὴμ] τοῦ εν Ιερουσαλημ 
ΧΙ. τοὺεν Ἰσραὴλ ςς. τω Θεὼ τὼ εν ἱερεσαλημ, 24ξ. 

11. Καὶ καϊαςήσαντες] και καΐχςαντες ΧΙ, 64, “36, φᾷς, 248. 

ΑΙά4. ΑἸεχ. καὶ αἀνεξῆσαν τοϑ.ι οἱ ὠρχίφυλοι] οἱ ἀλλοφυλοι 71. 
τῆς 1ώδ5]} γῆς Ιαδα 24ς. Βενιαμὶν] Βενιαμεὶν ΑΙεχ. φυλῆς] ργα- 
τλϊτῖ. τῆς (8. καὶ οἱ Λευῖται] κα οἱ 44. καὶ πάντων] και σαντες 

108. οἰκοδομῆσαι οἶκον] ῬΓαΠ. καὶ 44, 71, 74ν τοό, 134) “36. 

χαὶ οἰκοδομησαι τὸν οἰκὸν 1ιο8. τῷ Κυρίῳ) α τῳ 10, 71. τῷ Θεῳ 
24ς. τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ) τῳ εν Ἱερουσαλημ 19, 74. 245. κα τὴν 

44, 71. 
ΙΧ. Καὶ οἱ περικύκλῳ] α οἱ ΑἸά, ἐν πτῶσιν] κα 71. ἐν ἄργυ- 

οἴῳ] λὲν ΧΙ, 44, ςβ8, 64, ττο, 134, 243, 24ς, 248. ΑἸά. μιαθεὶ ἐν ἱπ 
οδαγδές. πλϊθοσο ΑἸοχ. καὶ χρυσίῳ) λα και 44. ἵπποις] ργαιηι. 

καὶ 74) τού, τοϑ, 134, 226. κτήνεσι) ργαπηϊῖ. καὶ ΧΙ, ς8, 64, 74, 
τοῦ, 1οϑ, 114, 236, 243. ΑἸΙά. Αἴεχ. ὡς τλείξαις πολλῶν] ὡςε 

αλειςαις σοόλλὼν ΧΙ, ΑΙεκ. ἕως σλειςαὶς τόλλων 44, 71»,.749 τού, 

134. πλειξαις ἴδῃ πη ς 2, το8. κα ς8.. κα ὡς 64, 110, 243. ΑἸά,᾿ ὡρε 

πλειξοις πολλῳν 24ς. ὧν ὁ νὲς ἠγέρθη] ὧν ἡγερϑὴ ὁ νοὺς εὐϑυς τοῦ. 

α ὧν χς. 
Χ, ἐξήνεγκε] ἐξηγειρε (8... τὰ ἱερὼ σκεύη] τα αγιὰ σχενὴ 44, 

ςς,,71, 74, τοῦ, 1ο8, 120, 121, 134, 226. ἃ μετήνεγκε] ἃ μετη- 
γαγε 445) ςξς. 74, 120, 121, 134,236. Νιαξουχοδονόσορ] -[- ὁ βασι- 
λεὺς ΧΙ. ργαπηϊτῖ. ὁ βασιλεὺς 24ς. ἐν τῶ εἰδωλείῳ αὐτα] εν τῷ ἑαντε 
εἰδωλείω ΧΙ, 64, 243.24ς, 248. ΔΙά. ΑΙεχ. κα τῷ 44, 74. 134- ἕν τω 
ἂντὰ εἰδωλείω ς8, 119. ἐπ ἐεπιρίο Ἰάοίογεσι. Μ εῖ. ΤιΑϊ. εχ Μ5. (οἱρεπ. 

ΧΙ. ᾿Εξενέγκας δὲ αὐτὸ] ἐξενεγκὼν δὲ αὐτὰ το8. ᾿Εξενέγκας δὲ 

-- Περσῶν] αὶ ουπὶ ἱπτεγιηθά, 71, παρέδωκεν αὐτὰ ] ργατηι. καὶ 71. 

Μιϑραϑδάτῃ] Μιϑριδαϑη 11. μΜιϑριδατη ΧΙ, 44, 64, 74, τού, 1οϑ, 
119, 120, 243, (24ς. υὧἱ νἱἀεϊυγ) 248. ΑΙά. ΑἰΙεχ. Μιϑρηϑατη (ἔς 
ἴῃ.) 216.. β , 

ΧΙΙ, Διῶ δὲ τότε] μετα δὲ τατο 44. 74, τού, 1209.134. εἰτὰ 71: 
χαι δια τουτο τοϑ. Σαμανασσάρῳ]) Σαναδασσαρω 111|,44,71, τού, 

110. 120, 121) 1347 2306, 248. Αναξασσαρω ΧΙ]. Σαμανᾶσαρ 19. 

Σαλμανασσαρ ςς. Αναμασσαρω ς8. Σανααδασσαρω 64, 243. Σα- 

σαδαλασσαρω 1ιοϑ. Αναδαρσαρω 24ς. ᾿Αδασσάρῳ ΑΙάΑ. Σασαθασ- 

σάρῳ ΑἸεκ. δαῤᾳγανο Νει. 1,Α1. εκ Μ8. Οοἴρε. τῷ Σαμᾶσαρ 
13 Οοάϊςεβ δεγρὶ. τροςάτηῃ] ρῥγεπεῖτι. τῳ (ΧΙ. ἴαρτὰ 11π.} τοϑ. 
Αἰεχ. ὁ προξάτης ςς. 

ΧΙ]. Ὁ δὲ τότων ἀριϑμιὸς ἥν] ὁ δὲ τατο (ῆς : [ογ. τϑτω) αριϑμος 

24ς. χίλια 15] τριακούϊα το8β. σπονδεῖα ἀργυρᾶ 1. ργρεπηϊῖ. και 
ΧΙ, 64, ΑΙά, ΑἸεχ. καὶ ἀργυρὰ 44,71. σπονδεῖα ὠργυρᾶ χίλια] 
α 108, 24ς. ϑυΐσκαι ἄἀργυραν] Ρταπηῖ. καὶ ΧΙ, 24ς. ϑυισκαᾶι 

χρυσαι 44, 71, 745 τοῦ, 120, 134, 2236. φιάλαι. χρυσαῖ] φιᾶλαι 
χρύσεαι ΑἸεχ. ἀργυραῖ 29] - δὲ ςς. ρταπνῖι. καὶ τοϑ... ἄργυ- 

ΚΕΦ, αὶ, 

Ι. 

6. 

7: 

12. 



κΕΦ. ΤΙ. 

14. 

15. 

ι6. 

17. 

18 

10. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24 

ΕΣΔΡΑΣ ΔΑ. 

σχεύη χίλια. Τὰ δὲ πάντα σχεύη ἐχομίσϑη χρυσὰ χαὶ ἀργυρᾶ πενταχισχίλια τετρακύσια ἑξη- 
χονταενγέα. ᾿Αγηνέχϑη δὲ ὑπὸ Σαμανασσάρου ἅμα τοῖς ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας ἐκ Βαξυλῶνος εἰς 
Ἱερουσαλήμ. ᾿᾽Ἐν δὲ τοῖς ἐπὶ ̓ Αρταξέρξζε τῶν Περσὼν βασιλέως χρόνοις χατέγραψαν αὐτῷ χατὰ 

τῶν κατοιχάντων ἐν τῇ Ιουδαίᾳ χαὶ Ἱερουσαλὴμ, Βήλεμος, καὶ Μιϑραδάτης, χαὶ Ταξδέλλιος, χαὶ 

Ῥάνυμος, χαὶ Βεέλτεσϑμος, καὶ Σαμέλλιος ὁ γραμματεὺς, χαὶ οἱ λοιποὶ οἱ τέτοις συντασσόμενοι, 

οἶχδντες δὲ ἐν Σαμαρείᾳ χαὶ τοῖς ἄλλοις τόποις, τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιςολῆν. Βασιλεῖ ᾿Αρ- 

ταξέρξη χυρίῳ οἱ πταῖδές σου, Ῥάϑυμος ὁ τὰ πτροσπίπ]οντα, χαὶ Σαμέλλιος ὁ γραμματεὺς, καὶ 
ς 9 , ρῸ [2 ρο ροὸ 

οἱ ἐπίλοιποι τῆς βαλῆς αὐτῶν, χαὶ χριταὶ οἱ ἐν χοιλῇ Συρίᾳ χαὶ Φοινίκῃ. Καὶ γῦν γνωςὸν ἔςω 
τῷ χυρίῳ βασιλεῖ, ὅτι οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀγαξάντες παρ᾽ ὑμῶν «πρὸς ἡμᾶς ἐλθόντες εἰς Ἱερουσαλὴμ, 

΄ς ζ4 ν 3. ΄. “ ᾿ Ν 9 ἰδὲ ΄ 2 Ἁ 39 ᾿Ὁ ᾿Ν, Ν 7’ ΄ 

τὴν σολιν τὴν ἀποςᾶτιν χαὶ πονηραν, οἰχοδομᾶσι τας τε ἀγορᾶς ἀυτῆς, χα! τὰ τείχη σϑεραπεύ-- 

8σι, χαὶ γαὸν ὑποξάλλογται. Ἐὰν ὅν ἡ πόλις αὕτη οἰκοδομηθῇ, καὶ τὰ τείχη συντελεσθῇ, φο- 
’ 3 ἰοὲ 3 ρ 3 . 

ρολογίαν οὐ μὴ ὑπομείνωσι ὄδναι, ἀλλὰ χαὶ βασιλεῦσιν ἀντιςήσονται. 
Ν 9 Ν 9 ρ᾿ ΠΝ 

Καὶ ἐπεί εγεργειται. τῶ 

χατὰ τὸν γαὸν, χαλῶς ἔχειν ὑπολαμξδάνομεν μὴ ὑπεριδεῖν τὸ τοιδτο, ᾿Αλλὰ προσφωνῆσαι τῷ χυ-- 
οίῳ βασιλεῖ, ὅπως ἂν φαίνηταί σοι, ἐπισκεφϑῇ ἐν τοῖς ἀπὸ τῶν “πατέρων σὰ βιξλίοις. Καὶ εὑ- 

ρήσεις ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς γεγραμμένα “περὶ τέτων, καὶ γνώσῃ ὅτι ἡ πόλις ἐχείνη ἦν ἀπο- 

ςάτις, χαὶ βασιλεῖς χαὶ πόλεις ἐνοχλᾶσα, Καὶ οἱ ᾿Ιεδαῖοι ἀποςάται χαὶ “πολιορκίας συνιςάμε-- 
9 Ῥ »» ρὸ ΄ς ξ 4 9 ,΄ 

γο! ἐν αὐτῇ ἔτι ἐξ αἰῶνος, δ ἣν αἰτίαν χαὶ ἡ πόλις αὕτη ἡρημώνη. 

ραῖ 2“. δὰ βη. σοπ).}  24ς. δισχίλιαι τετρακόσιαι δίκα} , ςς. 
χίλιαι τετρακόσιαι δεχκὰ 71. τρισχίλιαι τετρακόσιαι δέκα 74. 
ἄλλα σκεύη] και ἐτερὰ σχενὴ 44. καὶ σκευὴ ἐτερὰ το. 

ΧΙΝ. Τὰ δὲ τάντα---π εὐαχισχίλια) γένομενα σκευὴ χιλια 71. 

ἐκομίσθη} διεκομισϑη ΧΙ, ς2, ς8, 64) 74, τού, 110») 120, 121) 134, 
2306, 243, 241, 248. ΔΙΑ. ΑἸεχ. να 44. εἐκομισατὸ ςς. ροηϊϊ ροίξ 

ἀργυρὰ 1οϑ. χρυσᾶ καὶ ἀργυρῷ] ἀργυρα και χρυσα 44. πειῖα- 
κισχίλια-- Ανηνέχϑη δὲ ἴῃ σοτη. {864.} αὶ οὐπὶ ἰηϊεττηθά. τοϑ. 

ΧΡ. ᾿Ανηνέχϑη δὲ] ἀνηνέχθησαν δὲ ςς. καὶ ἀνηνέχθη 71. ὑπὸ 
Σαμανασσάρου] ὑπο Σαναξασσαρου 1Π], 44. 64, τού, 119, 120, 243. 
ΑΙά, ὑπὸ Αναδασσαρου ΧΙ. ὑπὸ Σαλμανασσαρου ςς. ὑπὸ Σανα- 
μασσαρου ς8. υπὸ Σασαθαλαάσσαρου 1ο8. υπὸ Σαναβασαρου 134. 

ὑπὸ Αναδαρσαρου 24ς. ὑπὸ Σασαξασσάρου ΑΙεχ. ἐκ Βαξδυλῶνος] 

δέκα. εἰς Ἱερεσαλήμ!] εἰς Ιεροσολυμα ΧΙ, 44, ς8, 64, 71, τού, 
110, 121, 132, 24.) 248. ΑἸά. ΑἸεχ. εἰς τὰ Ἱεροσολυμᾶ γ4. 

ΧΝῚ. Ἐν δὲ τοῖς} καὶ εν τοῖς 19, τιο8, ἐπὶ ᾿Αρταξέρξου] ἐπὶ του 
Αρταξερξου 19. χρόνοις Λρταξερξου 44. περι Λρταξερξου 24ς. τῶν 
Περσῶν βασιλέως] τε βασιλεως Περσων 19, 74) τού, τοϑ, 120, 134. 

βασιλεως Περσὼν 44, 236, του βασιλεως ςξ. του Περσων βασιλεως 
243, 24ς, 248. ΟΥ̓. ΑἸεχ. 111: 233. χρόνοις] κα 44. κατέγραψαν 

αὐτῷ] καϊεγραψεν αὐτῶν 11, ςς. κα αὐτω το, 1ο8. Ογη]]. ΑἸεχ. 1. εξ. 
καϊεγραψεν ἀυτὼ 44, 74. ιοό, 119, 120, 1219) 134. ΑΙεχ. κατεγρᾶ- 
ψαν αὐΐων γ1. κατὰ τῶν κατοικάντων] α καΐα 71. καΐα τῶν οἰκεν- 
τῶν 536. καὶ Ἱερεσαλὴμ) καὶ ἐν Ἱερεσαλὴμ ΟΥΠ]1. ΑἸεχ. 1. οἷἶξ. 

Βήλεμος] Βηλᾶμος ΧΙ]. Μεελσιμὸος 19. Βεέσυμος 1οϑ. Βηλάμεε 

24ς. καὶ Μιϑραδατης] και Μιϑριδατης͵ το. (ς8, 71. υἱ νἱάετατ.) 
Ογη]]. ΑἸεχ. 1. οἷ, καὶ Ταξέλλιος] Ταξέλιος γι. καὶ Ταξδελλος 
τ19. Ταβέλλιος---ὁ γραμματεὺς] Σαξέλλιος---Ῥάϑιμος---Βελτεϑμὸς 
--καὶ Γ εέντεϑμος ὗ γραμματεὺς (εξοἴογα ἢ15 νογὉ 18 Ὀγανῖτοῦ πϑῖτζαῖ.) 

Ογη]!. ΑΙεκ. ἰοο. οἰ. καὶ Ῥάϑυμος] καὶ Ραϑιμος (ἔς ἱπ|-4) 44. 
α και 71. καὶ Βεέλτεϑμος] καὶ Μεελτεμος 19. κακάς 71. καὶ Βε- 

ελτεμος τοϑ. ᾽και Βεετεῦμος Δ4ς. καὶ Σαμέλλιος] καὶ Σαξελλιος 
ΧΙ. και Ραμεέλιος 19, 1Ιοϑ. καὶ Σεμεέλλιος 44, ς85 64, 74» τοό, 

120, 1215 134,2 36,243, 248. ΑἸά. ΑἸεχ. Σεμελιος 71. καὶ οἱ λοι- 
ποὶ] καὶ οἱ ἐπιλοῖποι 74. 

134. οἱ τότοις συντασσόμενοι] οἱ συνιτασσομενοι τετοις 236. οἱ- 
κἜντες. δὲ] α δὲ 71. κατοικουνἧες δὲ 119. οἱ οἰκᾶντες 24ς. οἱ οἰκδν- 

τες δὲ ΑἸεχ. τὴν ὑπογεγραμμένην] τὴν ἐεγβδμμεην 10,44, 243, 
248. τὴν ὑποτεταγμενὴν 134. 

ΧΥΠ]. κυρίω] -Ὁ Περσὼν 19. Κυρὼ ς8. ὁ τὰ ΠΕ π᾿ ὁ 
εἰς τὰ προσπιπΊοντα τ᾿, 1οβ8. ὁ προσπιπίων ς2. - γράφων 1121, 236. 

ὁ τὰ Ὡρατ]όμενα γράφων ΟΥΠ1}}}. ΑἸεχ. 111. )γ2ρ. αὖ ἀεεϊἀεπείδμς Ν εἴ. 
[κ1. εχ Μ5. Ο(οίδετι. ΜΝ υϊρ. καὶ Σαμέλλιος] και Σεξελλιος 111. χαι 

Σαξελλιος ΧΙ. και  Σέμελι “τ. καὶ Σεμέλιος Ογτ]. ΑΙοχ. 1. οἷ. καὶ 
οἱ ἐπίλοιποι] καὶ οἱ λοιποι 236. . "τῆς ἘὨελῆς αὐτῶν] της βάλης αὖτ 

34ς. καὶ χριταὶ] α 11. καὶ χραΐαιοι! Η1. Ἀ ΕΔ ΤΟΥ Ὰ ὙΡΙΤαΙ 55. 

καὶ χριταὶ ὅς. τὰ ἔῃ. ςοη).] καὶ κριταὶ τῶν κλιμάτων ᾿Ασυρίων καὶ 

Ν᾿ 
Και 

Ἂ ΄ 

ΠΝ ἢ ΘΠ 
᾿ ͵ 

---.“ ν᾿ 

οἱ τότοις] λα τδτοις 44) 71, 74) τού, τ2ο,᾿ 

Ἐρυὶ ; { ᾿ ᾿ ες ΜΟΥ 

Νῦν ὅν ὑποδειχνύομέν σοι 

Χαναναίων χαίρειν. Οοάεχ ὑπὺ8 ϑεγρῖ. οἱ ἐν κοίλῃ} ρτγαπιῖτς. καὶ Π 
οἱ κοιλῆς ς8. οἱ ἐν ἐγκοίλῃ ΑΙά. οἱ ἐν τῇ κοίλῃ ΟΥ̓]. Αἰεχ. ἰος. 
εἷϊ. Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ] Συριας και Φοινικης ς8. Συριας και Φοι- 

νίκη 24ς. 
ΧΥΠΙ. Καὶ νῦν--βασιλεῖ] γινώσκειν σὲ δεῖ βασιλεῦ ΟΥτ1}}. ΑἸεχ. 

Ι. εἶς. Καὶ νῦν γνωρὸν ἔσω] Νοίμνε Δὲ Ψεῖ, 1,4ῖ. εκ Μ5. (οἱρειῖ. 

τῷ κυρίῳ] Ἐ ἡμῶν τρ, 1οϑ, 121. Ἔ μου ΑΙεκ. βασιλεῖ] ργαευηϊ, 
τῷ τοϑ. ΑἸΙ4. ὅτι οἱ Ἰεδαῖοι] α οἱ 11. Ογη]}. ΑΙεχ. 1. οἶς, δέοτι οἱ 
Ιουδαιοι ΧΙ, 44, ς8, 64, 74. τού, 120, 134, 236, 243,24. ΑἸά, ΑΙεχ. ᾿ 
διοτι Ιουδαιοι ςς. ἀναθαντες] οἱ αναδαιἦἧες 74, τού, 120, 121) 134) 
236. αναβαινοες τοϑ. ἀναβάντες δα. ] οἱ εἰς Βαδυλῶνα ἀναχιϑέν- 
τες Ογη!!. ΑἸεχ. 1. εἶτ. παρ᾿ ὑμῶν πρὸς ἡμᾶς] λα ὥρος ἡμὰς γι. 

εἰς Ἱερεσαλὴμ] εν περ σά λὴν, 44. 74» 120, 124. τὴν πόλιν] τὴ πο- 

λει 44. καὶ ὶ τοονηραν] καὶ τὴν πονηρὰν ΑΙεχ. οἰκοδομδσι] οἰκεσι 
(οοττ. αὖ 1. πν. οὐ ἴα Εἀ.}11. τὰς δὲ ἀγορᾶς αὐτῆς} ροηὶτ αὐὔης 

ροΐϊ τεχἢ ό4, 243, 248. ΑἸά. Μόγες εἴμ Ν εἰ. 1.41. εχ Μ5. ( οἴδει. 

καὶ ναὸν ὑποδάλλονται] και ναον νπερξαλλονΊα ϑεμελιουσιν 195 108, 
121. α 44. καινὰ υποδαλούες γ1. 

ΧΙΧ. ἡ πόλις αὕτη] -Ἐ καὶ τὰ τειχὴ αὐης 19, 1ο8. οἰκοδομη- 

95] - καὶ συντελεσθὴ 10, 108. καὶ τὼ τείχη) α ἴῖς το. -Ἐ αυ- 

τῆς 121. φορολογίαν] φορολογιας τ0. 
ΧΧ. Καὶ ἐπεὶ ἐνεργεῖται) κα ἔπει 5Ξ4ς. κατὰ τὸν ναὸν] α τὸν 

436. ὑπολαμβάνομεν) ὑπελαξομεν 19, το8. υὑπολαμδανωμεν 44 
'τὸ τοιΒ το} τοιεῖτον 44. διδεῖ τὸ ἴῃ ομαγδέξ. πηίπογε ΑΪεχ. 

ΧΧΙ. τῷ κυρίῳ] -“Ἔ ἡμῶν 19, ς2, 64, 1τοϑ, 119, 121) 243, 248. 
ΑΙά4. τω Κυρω ς8. κα κυρίῳ 71. βασιλεῖ] ργαπηῖτε, τω 10, τοϑ, 
119, 121. ὅπως ἄν) οπως εαν ΧΙ, 19, 74. 1οό, 134) 24ς. ΑΙεχ. 
φαίνηταί σοι] φανηται σοι 19. Αἰεχ. ἐν τοῖς] α ἐν 245. κα 248. 

ἀπὸ τῶν ττατέρων σου] ἐπι των ττάτερων σῇ 10, 198. α ἅπὸ 74. ὑπὸ 
τῶν ᾿πάτερων σξ 3 3236. α σε 248. βιδλίοις] βιδλοις ςς, 24ς, 248.. 

ΧΧΙ]. ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς] εν τοις υπομνημᾶσι ΧΙ, 44. 64, 
γ4, τοῦ, 119, 1219134, 236, 243, 24ς. ΑἸά, ΑἸεχ. κ 71. γεγραμ- 

μένα] ργαπηῖτι. τὰ 11, ΧΙ, 19», 44. 55» 58, 71) 74. τοῦ, τοϑ, 110, 120, 
121), 134,36. Αἴεχ. ταῖς γεγραμμεναις 24ς. ὅτι ἡ 1 πόλις]. Α εἰ πολις 

134. ἡ στόλις--ἀπορςάτις] αὶ οὐπὶ ἱπιεγπισά. 19. ἐκείνῃ ἦν ἀπορά- 
τι] ἥ ἥν ἐχείνη ἀποςατις Π|Ι, ΧΙ, 44, τού, 134) 230, 24. α ἦν ςς. 

ἣν ἐκεινη ἡ αποςατις ς8. εκεινη αἀποςᾶτις ἣν τοΒ. καὶ βασιλεῖς] 

καὶ βασιλευσι το, ιο8. καὶ πόλεις ἐνοχλξσα] καὶ πολεσι ἐνοχλεσα 
109 1οϑ. και πολεῖς ἐνοχλουσαι ςς. και πόλεις 71. καὶ “πόλις 

ἐνοχλξσα 7457 134. 

ΧΧΙΙΠΙ. Καὶ οἱ Ἰουδαῖοι ἀποςάται] κ 71. καὶ πολιορκίας] και 

συνιςάμενοι) συνήγοροι 10. συνεςάμενοι ςς. συν- 
ἔτι ἐξ αἰῶνος] α ἔτι 44,74) τού, 120, 

καὶ ἡ πόλις] κα και 19». 1ο8. ἡ 

“σολιορχιῶ ξξ, 74. 

ἰξανομενοι ς8. ἰγᾶαμενοι 24. 

134. κα 71. ὁτι εξ αἰωνος 24. 
πόλις αὕτη] α 71. 

ΧΧΙΝ. Νῦν ὅν ὑποδεικνύομέν σοι] νυν ὃν υποδεικνυμεν σοι 445 58, 

γ4. τού, 119, 1219). 134, 236. ΑἸά, ΑἸεχ. ὅτι ἐῶν] διοτι εν ΧΙ, το, 



ΕΣΔΡΑΣ Α. ᾿ 

χύριε βασιλεῦ, ὅτι ἐὰν ἡ πόλις αὕτη οἰκοδομησή, καὶ τὰ ταύτης τείχη ἄναςαϑῆ, χάσοδος οὐκ 

ἔτι σοι ἔςαι εἰς κοίλην Συρίαν χαὶ Φοινίχην. Τότε ἀντέγραψεν ὁ βασιλεὺς Ραϑύμῳ τῷ γρά.- 

φοντι τὰ προσπίπ]οντά, χαὶ Βεελτέσμῳ, χαὶ Σαμελλίῳ γραμματεῖ, χαὶ τοῖς λοιποῖς ἘΣ συν. 

τασσομένοις χαὶ οἰκᾶσιν ἐν τῇ Σαμαρείᾳ, καὶ Συρίᾳ, καὶ Φοινίχη, τὰ ὑπογεγραμμένα. ᾿Ανέγγων 

τὴν ἐπιςολὴν ἣν ππεπόμφατε «τρὸς μέ" ἐπέταξα ἂν ἐπισχέψασϑθαι" χαὶ εὑρέϑη ὅτι ἡ πόλις ἐχείγη 

ἐςὶν ἐξ αἰῶνος βασιλεῦσιν ἀντιπαρατάσσεσα, Καὶ οἱ ἄνϑρωποι ἀποςάσεις χαὶ “σολέμους ἐν αὐ. 

τῇ συντελᾶντες, χαὶ βασιλεῖς ἰσχυροὶ καὶ σχληροὶ ἦσαν ἐν Ἱερεσαλὴμ χυριεύοντες χαὶ φορολο-. 

γᾶντες χοίλην Συρίαν χαὶ Φοινίχην. Νῦν ὅν ἐπέταξα ἀποχωλῦσαι τὰς ἀγυρώπες ἐχείνες τ οἷ- 

κοδομῆσαι τὴν πόλιν, καὶ τρονοηϑῆναι! ὅπως μηδὲν παρὰ ταῦτα γένηται, Καὶ μὴ -παροξῇ ἐπὶ 

πλεῖον τὰ τῆς κακίας εἰς τὸ βασιλεῖς ἐνοχλῆσαι. Τότε ἀναγνωσθέντων τῶν πταρὰ τῷ βασιλέως 30. 

᾿Αρταξέρξου γραφέντων, ἹῬάϑυμος, καὶ Σαμέλλιος ὃ γραμματεὺς, χαὶ οἱ τότοις συντασσόμενγοι, 

ἀναξεύξαντες εἰς Ἱερουσαλὴμ χατὰ σπεδὴν μεϑ᾽ ἵππου καὶ ὄχλου παρατάξεως, ἤρξαντο χωλύειν 

τὸς οἰκοδομᾶντας, καὶ ἤργει ἡ οἰκοδομὴ τῇ ἱερᾷ τ ἐν Ἱερουσαλὴμ μέχρι τῷ δευτέρου ἕτους τῆς 

βασιλείας Δαρείου τῷ Περσῶν βασιλέως. 

ρο ΄ ἰϑὲ ρὸ ", “ ρο 

ΚΑΙ βασιλεὺς Δαρεῖος ἐποίησε δοχὴν μεγάλην σᾶσι τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν, χαὶ φᾶσι τοῖς οἰχογενέσιν 
ρ- ΟΝ ω ρ. οι »" ν ᾿Ὁ Ν ἴω “᾿ 7 

αὐτῇ, χὰἀὶ πᾶσι τοῖς μεγιςᾶσι τῆς Μηδίας χαὶ τῆς Περσίδος, Καὶ πᾶσι τοῖς σατράπαις χαὶ ςρα- 
ν. “Ἴ, ες 3 ᾿ 3 “ ρ 7 2 “,᾿ε 

τηγοῖς καὶ τοπάρχαις τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν, ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς μέχρις Αἰϑιοπίας, ἐν ταῖς ἑκατὸν εἰχοσι.- 
ΤῊΝ ᾿, . ». “2 ν 2. “4 . 2 οι Ν ἜΣ: 

επ]ὰ σατραπείαις. Καὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐπίοσαν, καὶ ἐμπλησθέντες ἀνελυσαν" ὁ δὲ Δαρεῖος ὁ βα- 
᾽’ ἰδ ἰδ ἉἍ "᾿ς 9 ’ὕ ’ ρ 

σιλεὺς ἀνέλυσεν εἰς τὸν χοιτῶνα ἑαυτβ, καὶ ἐκοιμήθη, καὶ ἔξυπνος ἐγένετο, Τότε οἱ τρεῖς γεᾶ-- 4. 

44, τ. 64, λ4, τού, τοβΒ, 110, 120, 121) 134, 236, 243, 24ξ,) 248. 

ΑἸά. Αἰεχ. ὅτι ἐῶν ἡ πόλις αὕτη] διοτι ἡ πολις αὐτὴ αν ςξ8..: οἱ- 

᾿ χκοδομηϑῃ} ανοικοδομηϑὴ ς2, 64, 248. Αἰά. καὶ τῶ -ἀναςαϑῃ] 
α ἐυπὶ ἱπιετηεά. τς. καὶ τῶ ταύτης τείχη] α ταντης 71. καὶ τὰ 
τείχὴ αὐΐης τοό, τοβ. καὶ ταυτῆς τὰ τειχὴ τ1ι90.ὡ ἄναςαϑῃ} ἄνορ- 

ϑωϑη ς-8. καϑοδος] εζοδος 11. εζοδος σοι ςς. οὐκ ἔτι σοι ἔςαι} 
σοι οὐχ ετι ἐξαι 11, τοϑ. κα σοι το. (ςς. υἱ νϊἀεῖυγ.) οὐκ ἐγᾶι σοι 74. 

ἀεεγαὶ ἐγὰι αὐάϊξ. ἴῃ πηᾶγρ. 134. εἰς κοίλην Συρίαν] εἰς κοίλην Συριας 
64. Αἰὰ. β 

ΧΧΨ. Τότε ἀντέγραψεν] τοτε ἀνέγραψεν ςς. τότε ἐγρᾶψεν 243, 
448. ὁ βασιλεὺς} Ἐ Αρταξερξης 44. 71, 74.» τοῦ, 110, 121, 134, 
“36. τῷ γράφοντι] α τῷ 190, 108. τῷ γραφοντι---γραμματεῖ] 
α οὐτὴ ἱπτογπιθά. 44. τὰ προσπίπ)οντα) τὰ προςαγμαῖα 2. καὶ 
Βεελτέϑμῳ] καὶ Βεελτεμωθ' 111. καὶ Μελτεμὼω 19. α 71. καὶ Βεελ- 
τέμὼ τοϑ. καὶ Σαμελλίω] καὶ Σεμελιω 71. καὶ Ραμελιω τοβ. 

χαι Σαξελλίω 24ς. γραμματεῖ) ῥγαυπηῖττ. τω 10,71» 74» τού, τοϑ, 
120, 134, 236. καὶ τοῖς λοιποῖς] και τοῖς ἕτέροις 44. 
τασδομένοις ὅτε. δὰ ἤη. ςοπι.] α 44,71. καὶ οἰκᾶσιν] καὶ ἡκεσιν 

24ς. ἐν τῇ Σαμαρείᾳ} α τῇ ΧΙ, 19, 74, τού, τοϑ, 134,24ς. καὶ 
Συρίᾳ} κα 236. Βαθεῖ ἴῃ οβδγαέξ. πηΐπογε ΑἸεχ. τῶ ὑπογεγραμμένα) 
τὰ υποτεταγμενα 64. 24.3,) 248. ΑἸά, φως (μῤ᾽ῦα μμπ. Ν εἴ. 1,Δϊ. εχ 

Μϑ5. (Οὐοἱδεῖί. 

ΧΧΨΥῚ. ᾿Ανέγνων] ἀνέγνω 134. ἣν τεπόμφατε] ἣν ἐπεμψατε 
ΧΙ, 19, τοϑ, 24ς. ἐπέταξα ὅν] και ἐπεταξζα το, τιοΒ. ὅν ἐπι- 
σχέψασϑαι} δαναι αν ἐπισκεψασϑε ςς. 
74) τού, 134. 226.ἁ. ἐκείνη ἐςὶν] αὶ ἐξιν 11, ΧΙ, 44, 719 74, (τοῦ. υἱ 

νἱάεῖιγ) 120, 134, 236. μομξ ἐςσὶν ἢπατίπη ἀπΐς ἡ τρολὶς 10) ς ς, ς8, τοϑ, 

24ς. ΑἸεκ. ἀντιπαρατάσσουσα] αντιπρασσᾶσα 64, 243, 248. Α]ά. 

τοῖς συν- 

ΧΧΥ ΤΙ. Καὶ οἱ ἀνθρωποι---συντελδντες] καὶ ἐμήχυναν τοῖς τσολέ- 

ἀποςάσεις) ςασεις 44. μοις εἰς τᾶντα χλίτη Οοάεχ πῃ ϑεγρὶϊ. 
74. τού, 120, 121, 134, 236. κα 71. καὶ πολέμους} κα κἂι 71. 

ἰσχυροὶ καὶ σκληροὶ] σκληροι καὶ ἰσχυροι τῷ, το8. αἰσχύροι καὶ 71. 
καὶ σκληροὶ ἦσαν] και ἰισχυροι ἧσαν 44... ὁ 

ΧΧΝΊΙΠΙ]. Νῦν οὖν] μαθεῖ οὖν ἴῃ οπαγαξξ. τηϊποτε Αἰεχ. Νῦν οὖν 

-- ἐκείνους] καὶ νυν ἐγω ἀποχωλυσαι τοὺς ἀνϑρωπους ἐκείνους ἐπεταξα 
44. Νὺν οὖν ἐπέταξα] καὶ νυν ἐγω ἐπεταζα 74, τού, 120, 121, 134. 
καὶ νὺν ἐπεταξα 71. χαι γὺν ουν ἐγὼ ἐπεταξα 516. 
Ροηΐὶ ροίϊ ἐκείνους ς8. 

ιοϑ, τὴν τόλιν} κα 120. 

ἀποκωλυσαι)} 

τὸ οἰκοδομῆσαι] τῇ μὴ οἰχοδομησαι 10, 71, 
καὶ προνοηϑῆνα!] καὶ τρρονοῆσαι το, τοϑ. 

ΧΧΙΧ. ἐπὶ πλεῖον] εἰς τὸ τῦλειὸν 44, 715, 745. (τοῦ. υἱ νἱἰἀεξυτ) 
' 21, 134), 336. εἰς τὸ βασιλεῖς ἐνοχλῆσαι] ἐπι τω βασιλεις ενο- 
χλεισϑαι ΧΙ, 44, ὅ4, 71, τοῦ, 119, 120, 1347) 236, 243. ΑἸά4, ΑἸεχ. 
εἰς τὸ μὴ ενοχλεισϑαι βασιλεῖς 19. ἐπὶ τῶ βασιλεῖς ἐνοχλῆσαι ς8.. 

ὅτι ἡ τούλις]} κα οτι 44, 71)’ 

μετ᾽ αὐτὰ 24ς. 

ἐπι τὸ βασιλεις ἐνοχλεῖσθαι 745 121, 245. εἰς τὸ ἐνοχλεισϑαι βασι- 
λεις τοϑ. ; 

ΧΧΧ. Ῥαϑυμος] ργατηϊ. ὁ 11, 19, ς8, 74» τού, 134, 236. Αἴεχ. 
Ῥάϑυμο;ς---συντασσόμενοι] α οὐπὶ ἰηϊεγπιοά. 44,71. καὶ Σαμέλλιος] 
καὶ Ραμελιος 1ο8. καὶ Σαξελλιος 24ς. καὶ οἱ τότοις συντασσό- 

μένοι] καὶ οἱ τουτοι συντασσομιένοι 1το6. καὶ οἱ τατε συντασσομενοι. 
24ς. ἀναζεύξαντες) - τταντες 71. εἰς ̓ Ἱερασαλὴμ κατὼ σπεδὴν] 
καΐα σπεδὴν εἰς Ἱερουσαλήμ 11, ςς. μετὰ σπαδὴς ἡλϑὸον εἰς ἱερυυσα- 
λημ τῷ, τοβ, μεϑ᾽ ἵππου] μεϑ᾽ ἱππὼν το, 71. καὶ ὄχλου] και 
ὁπλου 151, 226.Ἡ τιαρατάξεως} ταχεῶς 10, το8. ταξεως ςς. ἤρ- 
ξαντο] ργϑτηϊ. καὶ τ9θ. τῷ ἐν Ἱερουσαλὴμ] τὸ ἐπι Περεσαλημ 236. 
α τοῦ 24ς. μέχρι τῷ δευτέρου] εως τοῦ δευτέρα 19, το8. ἕτες ἄς. 
δὰ ἤη. ςοπι.] ετὲς τὰ βασιλέως Δαρειου Περσὼν 44. τῆς βασιλείας 
Δαρείου] τε βασιλεως Δᾳρειου γ4. τού, 134- Φατὶϊ Ν εῖ, 121. εχ Μϑ. 

(οἰδεῖ. τῇ Περσῶν βασιλέως] τα βασιλέως Περσὼν το. των Περ- 
σὼν βασιλεὼς γ1. 

1. Καὶ βασιλεὺς Δαρεῖος] καὶ ὁ βαασιλευς Δαρειος 44, τού, 134, 

236. καὶ βασιλευσας Δαρεῖος 64, 243, 248. ΑἸά. Δαρειος ὁ βασιλεὺς 
τοϑ. καὶ τᾶσι 15] πᾶσι 44. τοῖς οἰκογενέσιν αὐτῷ] τοις οικο- 

γένεσιν ἑαυτὸ ΧΙ, τι8. , αὐτῷ 44. τοῖς οἰχογενευσιν αὑτῷ 64. Αἰά, 

καὶ σᾶσι 23] κ στάσι 44,71. τοῖς μεγιςᾶσι] μεγιξᾶσι ἄντὰ και 

σατράπαις 44. τῆς Μηδίας] Μηδείας 44. κα τῆς 245. καὶ τῆς 
Περσίδος} α Και τῆς 44. ᾿ 

11. Καὶ τᾶσι τοῖς σατρώπαις] α 44. αὥασι 71. α σατρῶπαις 

1οϑ8. καὶ ςρατηγοῖς] κ χαὶ 44, 1οϑ: τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν] τοις μετ᾽ αν- 

τῶν 1Π1, ΧΙ, 119. τοῖς μετ᾽ αὐἷον ς2, ς8, 64, 243ν 2418. ΑΙά. τοῖς 

ι μέχρις Λἰϑιοπίας} μέχρι τῆς Αἰϑιοπίιας ς8, 74, 
τοό, 110, 120, 134, 226, 243, 24... 248. ΑἸά. Αἰεχ. καὶ μέχρι τῆς 
Αἰϑιοπίας τοβ. ἐν ταῖς ἑκατὸν] κεν 1ο8. εἰκοσιεπ]ὰ σατραπεῖ- 

αις] καὶ εἴκοσι καὶ ἐπα σατράπειαῖς τιοϑ. ἐν ταῖς ὅζο. ο ἤη. οοπλ.] 

ΟΧΧ, 11. γερυϊε. Μ ει. 1ιατ. εχ Μ5. (οἰθετι. 
ΠΙ. Καὶ ἐφάγοσαν] καὶ οτε ἐφαγον ΧΙ, ς2, ςβ, 645 110, 243» 

24ς. Αἰά, ΑἸεχ. καὶ ἐφαγον 71, 248. χῶι τότε ἐφᾶγον ιοᾶ8. ἔ 
εἰ παπάμοαρέπι Ν ει. 1,Αῖ. εχ Μ8. Οοἰδεπ. καὶ ἐπίοσαν] και ἐπιον 
ΧΙ, ς2, ςβ8, 64. 71, 1τοϑ, 119, 243, 24ς, 248. ΑΙά, Αἰεχ. καὶ ἐμ- 
πλησϑέντες) καὶ ἐμπληςευθεῖζες 12οθ. ἀνέλυσαν] ανελυϑησαν 8. 

ὃ δὲ Δαρεῖος] τοτε Δάρειος ΧΙ, ς3, ςβ, 64, 110) 243ν 244) 248. ΑἸά. 
ΑἸεχ. καὶ Δάρειος τοϑβ. ὁ βασιλεὺς] α 44. ἀνέλυσεν] ανεξη 71. 
εἰς τὸν} ἐπι τὸν 71. Ργϑοηλτί. καὶ ἀντος 1οϑ. κοιτῶνα ἑαυτξ]} α εαυ- 

τὰ 1Π| 44. ς8, 71) 74, τοῦ, 1τοϑ, 110, 120, 134, 226. κοιτωνῶ αντξ 

24ς. παᾶθοῖ ἑαυτὰ ἴῃ ομαγαίξ. πιΐθοῦε Αἰεχ. καὶ ἐκοιμήθη] καὶ χοι- 

μηϑεῖις τοβ. καὶ ἔξυπνος ἐγένετο) αὶ και τοϑ. 

ΚΕΦ. 

2:. 

26. 

27. 

28. 

20. 

3. 



ἘΣΔΡΑΣ Α. 
ΚΕΦ. ΠΙ. 

γίσχοι οἱ φωματοφύλαχες οἱ φυλάσσοντες τὸ σῶμα τῷ βασιλέως, εἶπαν ἕτερος “πρὸς τὸν ἕτερον, 

5. Εἴπωμεν ἕχαςος ἡμῶν ἕνα λόγον, ὃς ὑπερισχύσει" χαὶ οὗ ἐὰν φανῆ τὸ ῥῆμα αὐτῇ σοφώτερον τῷ 

6. ἑτέρε, δώσει αὐτῷ Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς δωρεὰς μεγάλας, καὶ ἐπινίχια μεγάλα, Καὶ πορφύραν 
περιδαλέσϑαι, χαὶ ἐν χρυσώμασι πίνειν, καὶ ἐπὶ χρυσῷ χαϑεύδειν, χαὶ ἅρμα χρυσοχάλινον, 

7. χαὶ Διθαει βυσσίνην, χαὶ μανιάχην «περὶ τὸν τράχηλον, Καὶ δεύτερος χαϑιεῖται Δαρεία διαὶ τὴν 

8. σοφίαν αὐτᾶ, καὶ συγ[ενὴς Δαρείου χλησήσεται. Καὶ τότε γράψαντες ἕχαςος τὸν ἑαυτξ λόγον,͵ 

ο. ἐσφραγίσαντο καὶ ἔϑηχαν ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον Δαρεία τῇ βασιλέως, Καὶ εἶπαν, οταν ἐγερ- 
ϑῇ ὁ βασιλεὺς, δώσεσιν αὐτῷ τὸ γράμμα, καὶ ὃν ἂν χρίνη ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ τρεῖς μεγιςᾶγες τῆς 

Περσίδος, ὅτι οὗ ὁ λόγος αὐτῇ σοφώτερος, αὐτῷ δοϑήσεται τὸ νίκος χαϑὼς γέγραπΊαι. 
, ἔγραψεν, Ὑπερισχύει ὁ οἶνος. Ὁ ἕτερος ἔγραψεν, Ὑπερισχύει ὁ βασιλεύς. Ὃ τρίτος ἔγρα- 

ψεν, Ὑπερισχύεσιν αἱ γυναῖχες, ὑπὲρ δὲ «σάντα νικᾷ ἡ ἀλήϑεια. Καὶ ὅτε ἐξηγέρθη ὁ βασι- 

λεὺς, λαξόντες τὸ γράμμα ἔδωχαν αὐτῷ, χαὶ ἀνέγνω. Καὶ ἐξαποςείλας ἐχάλεσε ππάντας τοῦς 

μεγιςᾶνας τῆς Περσίδος χαὶ τῆς Μηδείας, χαὶ τοὺς σατράπας χαὶ ςρατηγοῦς, χαὶ τοπάρχας χαὶ 

. ὑπάτες, Καὶ ἐχάσισεν ἐν τῷ χρηματιςηρίῳ, καὶ ἀνεγνώσθη τὸ γράμμα ἐγώπιον αὐτῶν. Καὶ 

εἶπε, Καλέσατε τὰς νεανίσκους, καὶ αὐτοὶ δηλώσεσι τὲς λόγες ἑαυτῶν" καὶ ἐχλήϑησαν, καὶ εἰσι 

ἤλθοσαν. Καὶ εἶπαν αὐτοῖς, ᾿Απαγ[είλατε ἡμῖν πσερὶ τῶν γεγραμμένων" καὶ ἤρξατο ὃ «πρῶτος 

8. ὁ εἶπας περὶ τῆς ἰσχύος τ οἶνε, Καὶ ἔφη ὅτως" ΓΑνδρες, «τὼς ὑπερισχύει ὁ οἶνος: πάντας τὲς 

ἀν) ρώπες τὸς πιόντας αὐτὸν ΄'λανᾷ, Τὴν διάνδιαν τῷ τε βασιλέως χαὶ τῇ ὀρφανϑ “ποιεῖ τὴν 

διάνοιαν μίαν, τήν τε τᾶ οἰχέτε, χαὶ τὴν τῷ ἐλευθέρου, τήν τε τῇ “σένητος χαὶ τὴν τ πιλεσίου" 

Καὶ πᾶσαν διάνοιαν μεταςρέφει εἰς εὐωχίαν χἀὶ εὐφροσύνην, καὶ οὐ μέμνηται πτᾶσαν λύπην χὰ 
πᾶν ὀφείλημα. Καὶ πιάσας καρδίας “ποιεῖ πτλουσίας, καὶ οὐ μέμνηται βασιλέα ἐδὲ σατράπην" 

Ὁ εἷς 

20. 

21. 

ΤΥ. ὀΐ σωματοφύλακες) "44. εἶπαν ἕτερος} καὶ εἶπεν ὁ ετερος 
44. εἰπὸν ἕτερος 1οϑ, 248. ΑἸά. τορὸς τὸν ἕτερον] τω ετερω ΧΙ, 
44, 64. το, 243, 24, 448. ΑΙ. ΑἸςοχ. 

Ν, ὃς ὑπερισιχύσει] ὃς ὑπερ "μῶν λογον εἰπὴ καὶ ὑνέρισχῦσε 44. 
καὶ 5 ἐὰν φανῇ! λα φανη 44. και ὦ ἐᾶν φανὴ 48. καὶ ὃς ἐᾶν φανη 

134,)236. καὶ τοπάρχας] κα καὶ 44. 

430" δι, (, 
ΧΥ. Καὶ ἐκάϑισεν] Εἰ “βδεγηπε γεῖ. 1λῖ. εχ Μ58. (οἴδεπ. , τὸ 

γράμμα] τα γραμμαῖα τοϑ. ἐνώπιον αὐτῶν] αὐτῶν ενωπιον τὸ ἐβα- 
σιλεὼς 44. 

λῚ 
καὶ ὑπάτες] καὶ υπαρχους 

245. Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς} α Δαρειος 44. κα ὁ βασιλεὺς 64. καὶ. ΧΥῚ. . Καὶ εἶπε] καὶ εἰπὸν ε{ δ, ἐἰϊκὶξ γε Νεῖ. Τῖ. εχ Μϑ8. 
ἐπινίκια---σεριξαλέσϑαι ἴῃ οοπη. 64.} εἰ 2γο υἱδξοτίᾳ ργοπιλδ είν ρῃγ- ΟοἸθεγ. Καλέσατε] - μοι 119. καὶ αὐτοὶ δηλώσουσι] και αυτοι ᾿" 
ρωγα ἱμάμὶ Υ εἰ. 1,31. εχ Μ8. Οοἰδετ. καὶ ἐπινίκια μεγάλα] 44. δηλεσι ς8, τὲς λόγε; ἑαυτῶν] τες λογες αὐτῶν 11, ΧΙ, 44, ξ ς, 74) 

ΨΙ. καὶ ἐν χρυσώμασι] καὶ ἐν χρυσωματι 44) τοβ. καὶ ἐπὶ τού, τοϑ, 119, 134) 236, 24ς. καὶ ἐκλήϑ. καὶ εἰσήλϑ'.] καὶ εἰσηλ- 
χρυσῷ] καὶ εν χρυσω ς8. Δ. 24ς. καϑεύδειν] α 24ς. βυσσίνην; ϑοσαν κληϑέντων 44. καὶ εἰσήλθοσαν κλήϑεντες 71, 74» 1Ιού, 120, 
βυσσινον 24ς. μτίεανι Εἴ: 1ἴ. εχ Μ5. (οἰδεῖ. καὶ μανιάκην] 

καὶ μανιακιν 134. ποιρὶ τὸν τράχηλον] -Ἐ αὐτα ς8. ΑΙεχ. 
ΨΊ]. Δαρείου] Δαρειω (ς8. ἢς ἰηἴτ4) 24ς. διὼ τὴν σοφίαν αὖ- 

τὰ} δια τὴν σοφιαν ἑαυτὰ ΧΙ. ΑΙεχ. κα αὐτῷ 44) 74, τού, 134. 
Ψ111. Καὶ τότε γράψαντες) α και 64. ἐσφραγίσαντο]) και 

σφραγισαύες 44) 715) 74, 120, 121, 134) 236. σφραγισανῆες τοῦ. 
καὶ ἔϑηκαν) - αὐτὸ Χ]. κα καὶ 44, 719 745) 1οῦ, 120, 1219) 134) 236. 
ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον] α ὑπὸ ΧΙ. 

121, 134, 236. εἰ ἐπίγοίεγηπι Ψεῖ, 1Αῖ. εχ Μ5. Οοϊδετι. “καὶ εἰσ- 
ἤλθοσαν] καὶ εἰσηλϑὸν 1οϑ8, 248. 

ΧΥΠ]. Καὶ εἶπαν αὐτοῖς] καὶ εἰπὸν αὐτοῖς 44) 74, τοῦ, 134, 216. 
καὶ εἰπὲν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς τοβ, 121. καὶ εἶπεν αὐτοῖς 110,.243, 245, 
248. ΑΙά, ΕἸ ἀἰκὶὲ εἰς τες Ν εῖ. 121. εχ Μ58. (οϊδεπ. ᾿Απαγγεί- 

λατε ἡμῖν] αναγίειλατε ἡμιν ΧΙ. ὃ εἴπας ὃ εἰπὼν (ΧΙ. σοττ. 80 8]. 
πλ. υὉ ἴῃ Εἀ.) 44, ς8, γ4,), τού, τοβ, 120, 121, 134) 236, 24ς, 248. 

ἑκαφὸς ἐπὶ τὸ πτροσκεφαλαιον 74. ΧΥ]]. Καὶ ἔφη ὅτως) καὶ εἰπὲν 44. καὶ εἰπὲν “τως 58. κα ὅτως 

«ὦ εαρι! Νεῖ. 1.21. εχ Μ5. Οοἰθεῖ. Δαρείου) αὶ 44. 71. καὶ ἔφη ὅτὸς 245. Εἰ ἀϊκὶε : Ψεῖ. 1Αῖ. εχ Μ8. Οοἴδεπ. τὼς 
ΙΧ. Καὶ εἶπαν] εἰπὸν 44. και εἰπὸν τοϑ, 2483. Αἰά. ὅταν ὑπερισχύει] “ως ἸΠΧΝΗ 74. τως οὐχ ὑπερισχυέει 1ο8, 110, 121. 22,.,4 

᾿ἐγερϑη} οταν αναςὴ 44. 71, 74» 1ού, 120, 121, 134- ὅταν ἂν ἐγερϑῇ τὼς ὑπερισχύει-- Τὴν διάνοιαν ἴπ σοηι. ἴε4.} φμαπι γαεὶϊε υἱποὶ! οἱππιπι 
ΑΙά. ὁ βασιλεὺς τ" --" βασιλεὺς 29}, αἰτετιεγ. οὐαὶ Ἰηϊεττηςά, ς2. ογιπό: ἐονείπες, φμὶ δίόμν! μα (εάδμοῖ! τπεπίέπι : Ν εἴ. 1,41. εχ Μ5. (οἱ- 

δώσουσιν αὐτῷ] δωσουσιν αντὰ 71. πυσώαν αὐτὼ γ4ᾳ. ααδίνιις εἰ Ὀετῖ. 

-Φ 

Ψψεῖ. 1αἱ. εχ Μ58. Οοἰδεῖ. τὸ γράμμα) τα γραμμαΐα 44) 74. τού, 

1ΙΟϑ8, 120, 121, 134. 226, 24ς. γραμμαῖα γι. δε νεῖ. ΓΑ. εχ Μ5. 
(οἰδεῖ. καὶ ὃν ἂν κρίνῃ} καὶ ὃν ἂν χριϑὴ ἐς. λαὶ ὃ ἐὰν κρινεῖ ς8, 

α ἄν ΑΙεχ. τῆς Περσίδος] ργαεπιῖτε. οἱ 24ς. ὅτι οὗ ὁ λόγος] α οὗ 
ΧΙ, 44, ς8, 64, 71, 74.) τοῦ, τοϑ, 119, 120, 121, 1347γ2306, 243, 24ς. 

ΑΙὰ, ΑΙεχ. αὐτῷ δοϑήσεται) τετω δοϑησεται ς-8. αὐτῷ ϑώσουσιν 
4 Οοάϊοεβ ϑεγρὶϊ. τὸ νῖκος} τὸ νικηῆμα ΧΙ, ςβ, 64» 119, 243, 24ξ, 
248. ΑἸά. ΑἸεχ. ἡ νικὴ τοϑ. ἐπινίκια δῶρα 2 Οοάϊοεβ δεγρῖ!. 

Χ, ἔγραψεν] μτίρι, ἀΐκεπε: Νεῖ. Ταῖ, εχ Μϑ8. (οϊδθετι. 

ΧΙ, Ὁ ἕτερος ἔγραψεν] «Δἰμα : Ν εῖ. 1αι. εχ Μ8. Οοἱθετι. 
ΧΙ. Ὁ τρίτος ἔγραψεν] ὁ ἀλλος ἐγραψεν 1Π, ΧΙ, ς8, 64, το, 

110, 243» 24ς, 248. ΑΙά. ὑπὲρ δὲ πάντα νπερ δὲ τπτᾶγτῶν ΧΙ, 44. 
ΧΠΙ. τὸ γρώμμα] τα γραμμαῖα τοϑ, 121. - ὃ ἔγραψαν 

ὦ Οοάϊοε8 ϑειρ. ἔδωκαν αὐτῷ] ἐπεδωκαν αὐτὼ 119) 24ς. ΑΙΑ. 
ΑΙοχ. επεδωχεν αὐτὼ 243. 

ΧΙΨΝ. Καὶ ἐξαποςείλας} καὶ αποςειλας ὅ4, τοΒ, 248. ΑΙά. καὶ 
τὲς σατράπας} α τὰς 11, ΧΙ, ςς, ὅ4)24ς. ΑἸά. ΑἸεχ. κα καὶ τὸς 44. 

α 1οϑ. καὶ ςρατηγὲς} λα Καὶ 44. 

νοι. 

οἰχέτου 1οϑ. 

καὶ τῆς ςρώτηγες 74γ) τού, τοβ, 

τὰς τοιοντας] τας τοινοντὰς ΧΙ, 64, 715 745, τού, 1οϑ, 110» 
1324ν 236, 243, 243, 248. ΑΙά. Αἴεχ. α τὸς ς8. 

ΧΙΧ. Τὴν διάνοιαν] τὴ διανοια (εἰ δἀ)ιπρίε ργαοδάεη τλανα.) 

121. Αἴεχ. τῇ τε βασιλέως] α τε ςς. καὶ τῷ ὀρφανβ] εἰ ροραὶὶ 
Ψψεῖ. 1.81. εχ Μ8. Οοϊδεῖ. ποιεῖ τὴν διάνοιαν] α 71. ὥθιξι τῇ 

διανοια το8β. τῇ οἰκέτε καὶ τὴν τὸ ἐλευϑέρε] τὰ ἐλευϑὲρα καὶ τὴν τε 
καὶ τὴν τῷ ἐλευϑέρου) α τὴν 44.) ς 4, 58, 74. 1ού, 134, 

φῳ ΝὟ φῳ 

τήν τε τΆἍ πένητος] α τὴν τε 44. τέ 24ς. καὶ τὴν τῷ 2436, 24ς. 

πλεσίου] α τὴν 44, ς8, 74), τοῦ, 134, 236. 
ΧΧ. εἰς εὐωχίαν] ἱπ ̓ ρὐ μὴ μέζω ψεῖ. 1,28. εχ Μ5. Οοίϊδε. καὶ 

οὐ μέμνηται] κα καὶ 119. καὶ τᾶν ὀφείλημα] καὶ τᾶν ὀφλημα 1ο8. 
ΧΧῚ. Καὶ τάσας--- μέμνηται) κα ουπι ἱπίογπιεά, 71. Καὶ τά- 

σας καρδίας] καὶ τασας τας καρδιας ΧΙ, ς8, ὅ4γ) 1οϑ, 110, 121, 243» 
24ς. ΑΙ4., ΑἸεχ. Καὶ πάσ. καρ. ποιεῖ πλασ.} ΕἸ ονππὶα εογάα ζαεὶ! 

λοποβα Ν εῖ. 1.δἱ. εχ Μ8. Οοίδε. βασιλέα] τε βασιλεα 71. βα- 
σιλεὼς τοβ, 248. - ἢ ἀρχοντὰα 24ς. δὲ σατράπην] εἐδὲ σάτραπου 
1ο8. 5δὲ σατραπὴς 248. καὶ τᾶντα] καὶ ταντας 44, 74» τοῦ, 

134, 226.5Ἡ καὶ τᾶντα ὅτε. δὰ ἢπ. οοπ|.] καὶ ττασας καρδιας τροιοῖ 

τῦλουσιὰς 71. εἰ οἴππέηι ἀοπιίμοηι πε ἱἱεγὶς γαεὶ! οἰοφμεπίσπι. Ἄ ει, Τὶ, 

9) 



ΕΣΔΡΑΣ Α. 

᾿ ἐγ ' ΡΘ 389 3 ἰχ Δ Ζ΄ ’ “ 

χαὶ πάντα διὰ ταλάντων ποιεῖ λαλεῖν. Καὶ οὐ μέμνηνται ὁταν “σπΐνωσι φιλιάζειν φίλοις χαὶ 
Κα Φ, Π|. 

ΣΦ, 
ρὸ ’ φΦ ὃϑ"“ο " » 3 ἴω] 7 

ἀδελφοῖς, καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ σπῶνται τὰς μαχαίρας. Καὶ ὁταν ἀπὸ τ. οἰνου ἐγερθώσιν, οὐ μέ. ).͵ 
᾽, ε"Ψ Ψ κι ΠΣ ΄ “᾿ «5». 

βνηνται ἃ ἔπραξαν. Ὧ ἄνδρες, ἐχ ὑπερισχύει ὃ οἶνος, ὅτι ὅτως ἀναγχάζει «ποιεῖν ; καὶ ἐσίγη- 
: “ » 
σεν ὅτως εἰτας. 

7 ρ᾿ ε Ν ρ, 7 [οὐ 7 Ψ ΨὮ 9 ς 

ΚΑῚ ἤρξατο ὁ δεύτερος λάλειν, ὁ εἴπας “περὶ τῆς ἰσχύος τ βασιλέως. “Ὦ ἄνδρες, οὐχ ὑπερ- 
Π φΦ ἮΝ ΄ - Ν ΄ ν 2 2 .ω ᾿ 

ισχύεσιν οἱ ἄνθρωποι, τὴν γῆν χαὶ τὴν θάλασσαν χαταχρατέντες χαὶ “πᾶντα τὰ ἐν αὐτοῖς; -Ὃ 

Σ ἡ» ζει. χαὶ εἰ αὐτῶν καὶ δεσπόζει αὐτῶν. χαὶ τοᾶν ὃ ἐὰν εἴπη αὐτοῖς. ἐ δὲ βασιλεὺς ὑπερισχύει, χαὶ κυριεύει αὐτῶν χαὶ ὁξ Ἶ , ς, ἐνγ.-. 
᾿ ω “ Ψ Ν νι ὦ κ᾿ ,. ΣΝ ν 2 

αχέθσιν. Ἐὰν εἴπη αὐτοῖς ποιῆσαι πόλεμον ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον, ποιδσιν' ἐαν δὲ ἐξαπος εἴλῃ 
᾿ ᾿ Ν ΄ .Ψ»Ψ ΙΝ “. ν.Ν - : 

αὐτὰς πρὸς τὸς πολεμίους, βαδίζεσι καὶ κατεργάζονται τὰ ὕρη χαὶ τὰ τείχη καὶ τὲς πύργους, 
.“ ᾽ 3 ΄ ὃΝ Ν, ᾽ “ 

Φονεύουσι καὶ φονεύονται, χαὶ τὸν λόγον τῇ βασιλέως οὐ "παραξαίνουσιν' ἐὰν δὲ νικήσωσι, τῷ 
ρῷ ᾽ ἤ ΣΝ ᾿ ’ Ν “,ἷΖ᾿χ͵οο» ᾿ς Κ ἂ Φ 3 7 

βασιλεῖ χομίζασι σαντα, χαι εν «φρονομευσωσι, χαι τὰ αλλαὰ πᾶντα. αι οσοι 8 ςρατεύονται 
ρ δ ἰν ΄ ΄ 3 ’ ω 

ἐδὲ πολεμᾶσιν, ἀλλὰ γεωργδσι τὴν γῆν, “πάλιν ὅταν σπείρωσι σϑερίσαντες ἀναφέρεσι τῷ βασι- 

Ἢ ΐ χ ἰγαφέ ὃς φΦό Ὁ βασιλεῖ. Καὶ αὐτὸς εἶο μό λεῖ" χαὶ ἕτερος τὸν ἕτερον ἀναγκάζοντες, ἀναφέρουσι τὰς φορᾶς τῷ ᾿ αὐτὸς εἷς μό- 
᾿ ρ 2 3 ρ᾿ 9. Ζ ἔ Ἵ ͵7 γ 

γος ἐςΐν- ἐὰν εἴπη ἀποχτεῖγαι, ἀποχτέννεσιν' ἐὰν εἴπη ἀφεῖναι, ἀφίεσιν' Ἑἰπε πατάξαι, τύπ]ε- 
[ 

"» 3 φ᾿ 3 ων ὰ 3 δ ρὋ 9 οὗ »“Ἄ ᾿ ΕἾ, 2 ᾽ὔ 3 7 Ἴ . » 

᾿ ΟἽ)" εἰσεν ερημῶώσᾶι, ερημδσι»". εἰπεν οἰχοοομησα!, σιζο ομδσ!ιν χτὲν ἐχχοόψαι, ἐχχοπ δ σιν" εἰπὲ 
"“ ΄ Ν ων ε Ν 3 , Ν ε ὃ ΄ ». 2 ΄΄ : ἣν δὲ ’ὔ 9 

φυτεῦύσαι, Φυτευδσι. Και “ας 0 λαὸς ἀυτὰἃ χᾶ! αἱ υναμείς αυτὰ εἐγᾶχδεσι σρος ε τᾶτοις αὺυ.-- 

: ᾿ ᾿ - 3 ᾿, Ν " ΄ Ν 9. 4 τ}ὔ 

τὸς ἀνάκειται, ἐσθίει χαὶ πίνει χαὶ χαϑεύδει,. Αὐτοὶ δὲ τηρδσι κύκλῳ περὶ αὑτὸν" χαὶ ἐ δύγαν.--. 

εχ Μ5. Οοἱἰδεςῖ. 

ὥοιει. 108. 

ΧΧΙΙ. Καὶ οὐ---παίνωσ!] κατε 44. οταν δὲ ττινωσι το. καὶ οὐ 
μέμνηνται] καὶ αὶ μέμνηται 11, 64. 343. 2.4.5. ΑΙά4, (ΑἸεχ. οὐ] μέμνη- 

ται ἴῃ οἰιαγαξς. πιΐπογς.) α καὶ τ2:. φιλιάφειν) φιλιάζοντες τοϑ. 

καὶ μετ᾽ οὐ ὅτο. δἀ Άη. σοη,.} καὶ πολλάκις ἐρυσάμενος μάχαιραν ζη- 
μίαν ἐργάζεται. 2 Οοαΐςε5 δετρῖ. 

ξς, 74. τοό, τοβ, 134, 236, 24ς. 
ΧΧΙΙΠ. απὸ τοῦ οἶνου] ἀπὸ τοῦ ὑπνου 44, 74, 1οὔ, 120, 134. 

ἐγερϑῶσιν] γενηϑωσιν 1Π|, ΧΙ, 44, 64, 71» 74. τοῦ, τἴῷ, 120, 121, 
134,236, 243, 248. ΑΙά. τεϑήνωσιν (ἔς; ἐοτί, γενηϑωσιν) ς-8. γεν- 
ὠντᾶι το8. οὐ μέμνηνται] οὐ μέμνηται ΑἸά. 

ΧΧΙΝ. Ὑοΐμυπι οσοπΊπια ἀεεῖ 44. ὯὮὮ ἄνδρες---τοοιεῖν} α Ουπ) 

ἱπίεττηεά, 71. οὐχ ὑπερισχύει] ρταετητ. τὼς το8. ὅτι ὅτως] ὃς 
ὅτως ΧΙ, 64, 119. ΑΙά. ὡς 243. ὡς «τως 248. διδεῖ ὅτι ἴῃ ομαγαξξ, 

πΐποσα Αἶεσχ. ὅτι ὅτως ἀναγκάζει] ὃς ὅτω ἀναγκάζειν (ἢ) 24ς. 

ἅτως εἴπας} ουτὼς εἰπὼν ΧΙ, ςς, ς8, 64, 71, 74, τοϑ, 119. 120, 121) 

134, 216, 24,3, 24ς, 248. Αἰά. ΑἸεχ. 

ποιεῖ λαλεῖν} Ἐ καὶ τάντα δια γραμματων 

1. λαλεῖν] λέγειν 44. 245» 1οῦ, 120, 121, 134, 2326. λαβεῖν ξς. 
κα 71. δεἴπας} ὃ εἰπὼν ΧΙ, 44, ς8, 64, 71) τού, τοϑ, 119, 236, 243, 
24ς, 248. Αἰά. ΑἸεχ. τοερὶ τῆς ἰσχύος] υπερισχνει 8. τῇ βασι- 
λίως] ὁ βασιλευς ς8. 

11. τὴν γῆν] ργεεπηεῖ. οἱ 1οϑ. 
119, 243. 24ς,) 248. ΑἸά. 

111. καὶ κυριεύει αὐτῶν] καὶ κυριευει τσαντων ΧΙ, ς2, ςΒ, 64, 110, 
121,)243. Αἰά. ΑἸεχ. καὶ χυριευεε τέτῶων 24ς. καὶ δεσπόξει αὐ- 

τῶν] α 44. 74, 1οῦ, 134,).226. 
ὁσᾶ ἂν εἰπὴ αὐτοις ποιδξσι ΧΙ]. αὟὸόοι. 1,δΔῖ. οχ ΜΜΜ5. Οὐοἱδοτιι. 

δεσπόζουσι τταραθβαίνειν τὸ ῥῆμα αὐτῇ 4 Οοάϊςες 8εγρ!. δ ἐὰν] ὃ 
ὧν 64. ΑἸά. ΑἸεχ. κ ἐαν 24:5. εἴπῃ αὐτοῖς] εἰπὴ αὐτῶ ποιῆσαι ξς. 

εἰπὴ αὐτος τοῦ. εἰρηται ἄντοις (αἱ νἰἀεῖυτ) 24 ς- ἐνακόεσι] υπακε- 

καϊακρατῆντες} χράταντες 64. 

ν » 
και ουὅ 

σιν αὐτὼ 44. 71. ποιδσιν 52, 58, 645 ιτ1ο, 243) 24ς, 248. ΑἸά.͵ 

ἐπαχδδσιν αὐτὼ 74, τοῦ, 120, 121, 134.) 216. 

ποιήσουσιν ΑἸεχ. 

ΙΝ. ᾿Εν εἴπη αὐτοῖς} α αὐτοῖς 44. ποιῆσαι πόλεμον] ποιη- 

σατε πολεμον ΧΙ, ς8, 243. ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον] ,. 71. τῶοι- 
ἃσιν} ποιήσουσιν 1Π|, 64, 119. 71. ἐᾶν δὲ ἐξαποςείλῃ] κι ταν 
ἐξαποςειλὴ 71) τοϑ. βαδίζουσι] τορεύονται 24ς. τὰ ὅρη] α τα 
44, 74. τοό, 134. 

Μ΄. καὶ τὸν---τταραδαίνουσιν)] , οὑπὶ ἱπίετπηοά, 449) 71. 
τὸν λόγον] κα χαι 24ξς. σι 7 

αγχδδσιν τοῦ ἐνὸς το. 

καὶ 
᾽ν 4 ’ 
ἐαν δὲ νικήσωσι) καὶ εᾶν νικησωσι 71. εᾶν 

δὲ νικησουσι 245. κομίζουσι πάντα] ταρεχοῦσι (ταρεχεσι) ταν- 
τὰ :8. φιερασι ταν τοϑ. κομισετσιν τταὐα 24ς. 
νομεύσωσι) καὶ οσα εαν τορονομευσωσι Χ], ς2, 64, τῖ9, 243, 248. 
ΑΙά. ΑἸοχ. οσὰα τρονομευσοντῶι 44. καὶ οσὰ ἂν προνομευσωσι ς8. 

ἢ, ΟΠΠΟ καὶ, 215» 74. τοῦ, 120, 1215 134. 

τὰς μαχαίρας] α τας ΧΙ, 44. 

᾿Ὶ [ω 

καὶ πᾶν ὃς. δὰ ἤη. οομῃ.} καὶ παΐἷα. 

λον 

καὶ τῶν ὥρο- Ξ 

καὶ τὰ ἄλλα σαντα] 

λ44.24ς. δὲ - 
ΝΊ. οὐ ςρατεύονται] α 71. . ἐδὲ τοολεμῶσι»] αὶ 44- κα ουδὲ 71. 

ἀλλὰ γεωργδσι] αλλ᾽ εἐργαζονταᾶι 44. κ 71. πάλιν ὅταν σπεί. 
ρωσι] ταλιν ὃ ἐᾶν σπειρωσι 111. α σαλιν 44. ταλιν δτοι σπειραν-. 
τες 248. ϑιερίσαντες] οταν ϑερισωσιν 248. 

οοπι.} καὶ τοὺς φορουξ αὐτω φερουσι 44. κα 236. καὶ ἕτερος---ἀναγ- 
καάζοντες} α οὐπὶ ἰηϊεγπηθά. 71. τὸν ἕτερον] ργατηἶτ. προς «8, ἀνα- 
φέρουσι] τροσφερουσι ς8. καὶ φερουσι 7ι1. τὸς φόρες τῷ βασιλεῖ} 
αὐτὼ τας φορες 71. : 

ΨΙΙ. Καὶ αὐτὸς] α αὐτὸς 71. κακαὶ 24ξ. 
ἐςὶν εἷς το. 

καὶ ἕτερος ὅς. ὦ ἤη. 

Ψ ΄, ,. ἢ εἷς μόνος ἐς!»] μόνος 
ΠῈΣ Ν ο ἽΝ ν ἐὰν εἰπῃ 15] εν δὲ εἴπη 44. ἐᾶν εἰπει 134. ᾿ ἐὼν εἷ- 

πη τὖς ὅτε. δὰ ἤπ. οοπ|.] α δ) εῖ. 1,4ἴ. εχ Μ8. Οοἱδεῖ. ἀποκτεῖναι] 

αποχτεινατε 447 71) 74γ τού, 120, 121, 134,236. ἀποκχτένουσιν) 
αποχτείνεσιν 44. Αἷεχ. αἀποχτένασιν τού, 120, 121) 245. ΑΙά. ἐὰν 

εἴπη ἀφεῖναι} εἰπεν ἀφεῖναι 11, ςς. εἶπεν αφιεναι 44, 74, τοῦ, 121, 

134... εαν εἰπῇ ἀφιέναι «8, 645) το, 120, 243. ΑΙά. Αἰεχ. και. αφι-. 

ἐναι 71. Ργαθιηϊ. καὶ το8. ἀφίδσιν] καὶ ἀφιᾶσιν γ4. 

ΨΙΠ. Εἶπε--ἐρημδσιν) , αὐπὶ ἰηϊεττηςά, Ν᾽ εἴ. 121. εχ Μ5. (οἹ- 

θεῖ. Εἶπε πατάξαι] α εἰπε 44. εῶν εἰπὴ σαταξαι τοϑ. εἰπεν 

ἐχχοψαι 121. Εἶπε πατάξαι, τύὐπἼεσιν" εἶπεν] κα 71. τύπήουσιν] 
τπατασσουσιν 1τοϑ. εκκοπΊίουσι 121. εἶπεν ἐρημῶσαι] εῶν εἰπὴ ἐρῆ- 

μωσαιν τοϑ. εἶπε ἐρημῶσαι ὅτε. 4ἀ ἔπ. σοη,.} κα 44, 1206. εἶπεν 
ἐρημῶσαι, ἐρημῆσιν) α΄1ο. διαῖεῖ ἴῃ ομαγαέξ. πιΐποτε Αἰεχ. ἐρημᾶ- 
σιν] ἐρημώσουσιν )Ζ4ς. εἶπεν οἰκοδομῆσαι] ἐᾶν εἰπὴ οἰκοδομῆσαι τοϑ. 
εἶπεν οἰκοδομῆσαι, οἰκοδομξσιν} , 71» 745) τοῦ, 134, 236. ροηΐξ ροῖ 
ἐχκοπἧδσι ἰῃ σοπ,. 64. 121. εἰ ' ἀΐχεγ : “Ἐάίδεαιε, σαάϊξεαπι : Μεῖ. 

1,ἷ. εχ Μ5. (οἱδετί. 
ΙΧ, Εἶπεν ἐχκόψαι) α εἰπεν 44.721. ἐᾶν εἰπῃ ἐκχοψαι τοᾶ. δὶ 

Μβαιῖνι ἀἰχεγίε : Οοπεϊιιε Ν ει. 1ι8ι. εκ Μ8. Οοίδετι. εἶπε φυτεῦσαι) 

ἐᾶν εἰπε φυτευσαι τοϑ. εἶπε φυτεῦσαι, φυτεύεσι] λ 44. 71» 74,» τού, 

120, 134, 236. 

Χ, ὁ λαὸς αὐτῷ} α αὐτὰ 74, τού, τοβ, 134, 245. καὶ αἱ δυνά- 

μεῖς αὐτῷ α 44. ἐνακόεσι] ἕν ἀκεασι 44, 64, τού, 120, 134. ετ- 
ἀκϑεσι ς8, 243. ακϑεσι τἸοϑ. ενακϑωσιν 24ς. αὐτὸς ἀνάκειται] 
ἀνάκειται αὐτοῖς ςξ8. ἐσϑίει] -[- δὲ γ4, τού, 120, 134. ρτγϑιηῖῖ. 

καὶ τοϑ. ἐσθίει ὅζο. δὰ ἔπ. σοπλ.}.λ 44. 
ΧΙ. Αὐτοὶ δὲ τηρᾶσι] ατοι δὲ τηρουσι 1οϑ, 110, 243. 248. ΑΙα, 

ΑἸΙεχ. Αὐτοὶ δὲ τηρῶσι κύκλῳ περὶ ὅτο. δὰ ἔπ. οοπι. [64.] 4. 44- 
χύκλῳ σερὶ αὐτὸν] περι αὐτὸν κυκλῳ ΧΙ, ς8, 64, 543.245, 248. ΑΙά. 
ΑΙεχ. καὶ οὐ δύνανται] και οὐ δυναται ΧΙ. ΑΙά. ΑΙεχ. καὶ ὥοι- 

εἶν] α καὶ 71) 74) τοῦ, 120, 121) 1324, 226. καὶ τοιῆσαι 243, 448. 

ΑἸά. καὶ ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτῷ ἢ ποιεῖν τι Οὐάεχ ὑπὺ5 ϑετρῖ, 
τὰ ἔργα αὐτῷ} τὰ ἐργὰ ἑαυτῇ ΧΙ, 24ς.- ἐδὲ τσαραχέεσιν αὐτε) 
ν 71, τοῦ. 



ἜΣΔΡΑΣ Α. 
κεῷ. ἵν. 

Φ 3 ᾿ ρ δ ρὸ ἊἭ »ν ᾿ 3 "ὦ ; Σ᾽ τ᾿ ἢ ρᾷ ΩΣ 

12. τι ἕχαςος ἀπελθεῖν, χαὶ ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτῇ, ἀἐδὲ πταραχόεσιν αὐτῇ. ἾΩ ἄνδρες, πτῶς οὐχ 
ς ΄ ε Ν Ψ “ » 4 ΄, » ν » 2 

13. ὑπερισχύει ὁ βασιλεὺς, ὅτι ὅτως ἐπάχεςός ἐς! χαὶ ἐσίγησεν. 

»" 

ὋὉ δὲ τρίτος ὃ εἶπας περὶ τῶν 
“ ν. κ᾿ 3 ΄ ,Ὸ 59 ἮΝ 2 

14. γυγαιχὼν καὶ. τῆς ἀλησείας, ἕτός ἐςι Ζοροξάξελ, ἤρξατο λαλεῖν: ἴΑνδρες, ἃ μέγας ὁ βασιλεὺς, 
Ν᾿ Ν εν» 9 ΝΕ, ψῳ 4 ΄ ’᾿ ἢ ε Ζ΄ 9 ᾿Ὁ .Ν ΄ ἐε 4 » ᾿ 

χαὶ “σολλοὶ οἱ ἄνθρωποι, χαὶ ὁ οἶνος ἰσχύει; τίς ὅν ὁ δεσπόζων αὐτῶν, ἢ τίς ὁ χυριεύων αὐτῶν ; 
οὐχ αἱ γυναῖχες; Αἱ γυναῖχες ἐγέννησαν τὸν βασιλέα χαὶ ππάντα τὸν λαὸν ὃς χυριεύει τῆς ϑα- 

»’ ΝΝ ον ἰδ ρο 9 

λάσσης χαὶ τῆς γῆς, Καὶ ἐξ αὐτῶν ἐγένοντο χαὶ αὗται ἐξέϑρεψαν αὐτὰς τὰς φυτεύσαντας τοὺς 
3 ρ 3 Ὁ ε ἐκ ’ ΟΝ ἢ» ἰων Ν Ν ων ϑ ΄ - » Ε ξ 

ἀμπελώνας ἐξ ὧν ὁ οἶνος γίνεται. Καὶ αὗται ποιξσι τὰς ςολὰς τῶν ἀγϑρώπων, χαι αὑται ποι- 
[ον ἜΝ. ρ». 3 ᾽ Ν 2 ᾽΄ εν ᾿ Ν ων »" ἮῬῪ 2 τα Ν Ν ᾿ 

ὅσι δόξαν τοῖς ἀνθρώποις, καὶ οὐ δύνανται οἱ ἄνϑρωποι χωρὶς τῶν γυναιχῶν εἶναι. ᾿Εᾶν δὲ συνα- 
γάγωσι χρυσίον χαὶ ἀργύριον χαὶ πᾶν τωρᾶγμα ὡραῖον, καὶ ἴδωσι γυναῖκα μίαν χαλὴν τῷ εἴδει 

δ. 

16. 

17. 

18. 

10. 

ἤμυ Ζοροξαξελ) Ἢ ὁ τον Σαλαϑιηλ ἐκ φυλης [πδὰ τοῦδ, 121. κ ἤρξατο 

΄ 

τού, 121, 1345, 243, (24. υἱ νἸἠεῖυγ) 248. ΑἸ4. ΑἸοχ. 

τῶν ἀνθρώπων] πᾶσι τοῖς ἀνϑρωποις ΧΙ. Ργαηλ. πάντων 24ς. 

Ν »“" ’ ἰων ΄ ) »Ὅ 9 5 δΝ 3 ΄ ; εν 7 Ν ’ Φ 

χαι τῷ χᾶάλλει, Ταυτὰ “σαντὰ ἄφεντες, εἰς αὐτὴν ἐχχεχῆναν, χαι χᾶσχοντες τὸ ςομὰ ϑεωρξσιν 
2Ξ.ϑΆ ἈΝ Ν ΄ ; ον 3 ΄ Ων ἰϑΝ ἰϑκὸ 

αὐτὴν, χαὶ πάντες αὐτὴν αἱρετίζουσι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον χαὶ τὸ ἀργύριον καὶ πτᾶν πρᾶγμα 
ε .. »ἬἍ Ν Ν ς [οὐ ’ 2 ἢ ’ ἣ 2ῳ» 2 2 νΝ Ν Ν 39 ἢ ’ὔ 

,. ὡραῖον. ᾿Ανϑρωπος τὸν ἑαυτξ πατέρα ἐγχὰταλείπει ὃς ἐξέϑρεψεν αὐτὸν, χαὶ τὴν ἰδίαν χώραν, 
Ν Ν Ν 953. ρὸ ἰω ΄ςο Ὰ, ρ Ν, 3 Ζ΄ ς΄ Ν᾿, ΝᾺ, » Ν 

. χαὶ πρὸς τὴν ἰδίαν γυναῖκα κολλᾶται, Καὶ μετὰ τῆς γυναιχὸς ἀφίησι τὴν ψυχὴν, καὶ οὔτε τὸν 
΄ ΄ 4 Ν ΄ 4 Ν᾿, ’ Ν9 ἰδ οἵ “.᾽.ε “8 ἘΦ Ψ . μ φ 

πατέρα μέμνηται, ὅτε τὴν μητέρα, ὅτε τὴν χώραν. Καὶ ἐντεῦϑεν δεῖ ὑμᾶς γνῶναι ὅτι αἱ γυναῖ- 

χες χυριεύεσιν ὑμῶν" ἐχὶ πονεῖτε, καὶ μοχϑεῖτε, χαὶ πάντα ταῖς γυναιξὶ δίδοτε χαὶ φέρετε ς 

π]ειν, ζαὶ εἰς τὴν ϑάλασσαν πλεῖν, χαὶ ποταμᾶς, Καὶ τὸν λέοντα ϑεωρεῖ, καὶ ἐν σχότει βαδίζει". 
ΠΝ ΝΟΦ ΄ Ν ε ΄ Ν γ᾿ “,ν ; 2 ΄ Ν ρ 3 “»Ν» 

. χᾶι οτὰν χλεψη χα! ἁρπᾶση χᾶι λωποδυτήση, τῇ ἐρωμένη ἄποφερειί. Καὶ πλεῖον ἀγαπᾷ ἄγϑρω- 

’’ " ΄Ν 3... Ν 

. Καὶ λαμδάνει ὁ ἄνϑρωπος τὴν ῥομφαίαν αὐτξ, καὶ ἐχπορεύεται ἐξοδεὕὔειν χαὶ ληςεύειν καὶ χλέ- 

πος τὴν ἰδίαν γυναῖχα μᾶλλον ἢ τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα. Καὶ “πολλοὶ ἀπενοήϑσησαν ταῖς 

ἰδίαις διανοίαις. διὰ τὰς γυναΐῖχας, χαὶ δξλοι ἐγένοντο δι’ αὐτάς. Καὶ πολλοὶ ἀπώλοντο χαὶ 
3 ΄ ΣΝ 4 ’ Ν ΄Ν, ρο Ν ἰδ τ ΄ ΄ ιΝ ΄ ς 

ἐσφάλησαν χαὶ ἡμάρτοσαν διὰ τὰς γυναῖχας. Καὶ νῦν οὐ πιιςςεύετε μοι; ἐχὶ μέγας ὁ βασι- 

ΧΙ]. Τοῖυπι ςοπηπια ἀεείξ )γ1. τὼς οὐχ ὑπερισχύει] α τως 
24ς. ὅτι ὅτως] οτι τος τοῦ, 24ς. ἐπακεςός ἐςι] ἐπακεςῶς ἐςὶν 

λν 7 
24ς. καὶ ἐσίγησεν] -᾿ τετο εἰπὼν (Χ]. οοττ. 80 αἱ. πι. εἰπάτω) 74. 
1ού, 120, 121, 134, 236, 24ς. ; 

ΧΙΠ. ὁ εἴπας] ὁ εἰπὼν ΧΙ, 44, 64, 71, 74. τού, τοϑ, 119, 236, 
243, 245, 248. ΑἸά. ΑἸεχ. τοερὶ τῶν γυναικὼν] περι τῆς γυναικος 
44. περὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῆς ἀληϑείας} τερι τῆς ἀληϑειὰς καὶ 

περι τῶν γυναικὼν ς8. ὑπὲρ τῆς γυναικος καὶ τῆς ἀληθείας 245. 

λαλεῖν] ρα πιῖτε. καὶ 44) 71» τού, 120, 121, 134, 236. α 248. 
ΧΙΝ. ἴΑνδρες] ὦ ἀνδρες 64) τοϑ, 24ς, 248. ΑἸ4ά. ΑἸεχκ. οὐ μέ- 

γας] εχ! μεγας 44, 74. τού, 120, 1219 134, 236. καὶ ς8. οἱ ἂν- 

ϑρωποι] α οἱ 44-. τίς ἂν] α οὖν 44, 74. τού, ΄2ο, 134. ἢ τίς ὃ κυ- 

ριεύων αὐτῶν] α 44. καὶ ὁ κυριεύων αὐτῶν 71,74, τού, 120, 134. καὶ 
κυριευων αὐτῶν 226. ἐχ αἱ γυναῖκες} εχ! αἱ γυναῖκες ς8, τοϑ. 

ΧΡ. Αἱ γυναῖκες} α αἱ ό4. ΑΙά, κα τού, τοϑ, 119. ὃς κυριεύει] 

ὃς κυριευσει ςς. ὃς κυριευη 245. τῆς ϑαλάσσης) κα τῆς 44. 

τῆς γῆς] α τῆς 44. 
ΧΥῚ. ἐγένοντο] -Ἑ καὶ αὐται τποιδσι τὰς ςολας τῶν ἀνϑρωπων 

ιοϑ. τὰς φυτεύσαντας) τοὺς φυτενοντας ΧΙ, 44, ς8, 64. γ1, .74) 

Ν 
χαι 

τὰς ἀμπε- 

λῶνας] τὸν ἀμπελωνα ς8. 
ΧΥΠ]. Καὶ αὗται τ" --τοῖς ἀνθρώποις] αὶ συπὶ ἰηϊεγπιεά, ς2, 108. 

καὶ 
αὗται ποιῶσι 4] λαυται τοιδσι 44. δόζαν τὸῖς ἀνθρώποις) τας 
δοξας των ανϑρωπὼν 111. τας δοξας τοις, ανϑρωποις γ1. κα τοῖς τοϑ. 
δοζαν τασιν τοις ἀανϑρωποις 24ς. χωρὶς τῶν γυναικῶν εἶναι] εἰναι 
χῶώρις τῶν γυναικὼν 1], ςς, τού, 134. κ εἰνᾶι 44. 

ΧΙ]. Ἐὰν δὲ συναγάγωσ!ι] ἐὰν δὲ συνώγωσι 44. και εᾶν συνα- 
γάγωσι 71. καὶ ἀργύριον) λα 44, 71, 74, τού, 120, 132... 226. καὶ 

τᾶν πρᾶγμα] καὶ ταν τὸ σραγμα 44. καὶ τᾶν πρᾶγμα ὡραῖον] 
λα 458, 119, 243, 248. δΒιαθεῖ ἴῃ οδιαγδέϊ. πλίποτε Αἷεχ. καὶ ἰϑωσι] 
δχι αγαπωσιν 111, ςὃ, 64, τ19, 243; 248. Αἰά. καὶ αγαπωσι ξς2. 

γυναῖκα μίαν] τ. ς2, ς8, 248.ι γυναῖκα μίαν καλὴν] μιαν καλὴν 
γυναικα τοϑ. μιὰν γυναιχὰ καλὴν 248. καλὴν ἄς. λὰ ἤπ. ςοπ).} 

ευείδη 71. ᾿ ' 
ΧΙΧ. Ταῦτα τᾶντα] ρτγαπλῖτῖ. καὶ ΧΙ, 243, 24ς. ΑΙά, (ΑἸεχ. 

ἸῃΕΓ ὑποο5.} ταυτὰ τσανΐες τοόὄ. εἰς αὐτὴν ἐκκέχηναν] εἰς αὐτὴν 
κεχήναν 11, εἰς αὐΐην ἐγχκεχῆναν ΧΙ, 12}. ΑΙεχ. εἰς αὐΐην τρεχώσι 

γι. επικεχηνασιν εἰς αὐτὴν τοϑ. καὶ χάσκοντες---καὶ τᾶντες] 

λα ΟἸΠΊ ἰηϊεττηςά. γι, αὐτὴν αἱρετίζουσι μᾶλλον] και αιρετιφονται 

ΟΟΥΒ. ’ Ὥ 
ἢ τὸ χρυσίον] ἢ εἰς τὸ χρυσίον 71. ὯΝ 

εν ἀντὴ μᾶλλον 71. ἢ τὸ χρυ- 

ἢ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον 448. σίον καὶ τὸ ἀργύριον] ἢ καὶ τὸ 
ἀργύριον) α ἐξ. 

ΧΧ. πατέρα--- γυναῖκα} λα οὑπὶ ἱπίεττηεά, 71, ἐγκαταλείπει] 
εγκαΐελιπεν ςς. δὲ ἐξέθρεψεν αὐτὸν] τον εκϑρεψαντα αντον 1οϑ. 

ΧΧΙ. Καὶ μετὰ τῆς γυναικὸς] καὶ μετ᾽ αὐτῆς 7γ4ᾳ. τὴν ψυχὴν] 
ΡΤοΓΝ τ. καὶ 74. καὶ ἅτε---κυριεύκσιν ὑμῶν ἰπ σοπι. [ε4.} α οὐπη ἴη- 
τετγηεά. 4.4. 

ΧΧΙΙ. δεῖ ὑμᾶς] δὲι ἡμᾶς ςς. κα δεὶ 243. 248. ΑΙά, κυριεύου- 
σιν ὑμῶν] χυριευασιν ἡμῶν 108. ἐχὶ τποονεῖτε] εχ ὕσοιειτε ΧΙ. εχὶ 

πονειται 24ς. καὶ μοχϑειῖτε] καὶ μοχϑειται 24ξς.. εἰ αἰϊ(ξωνν ες 
Με ει. 1,8ῖ, εχ Μϑ. Οοἰδετι. δίδοτε καὶ φέρετε] διδοται 24ς. φέρετε 

καὶ διδοτε 248. : 
ΧΧΠΙ. ὁ ἄνθρωπος} α ὁ 44, 64. 74. τού, τοϑ, 134, 243.24ς, 248. 

Αἰεχ. εἑκαςὸς ςξ8. τὴν ῥομφαίαν αὐτὰ] τὴν ρομφαιαν εαυτε ΧΙ, 64, 

)ἀς. ΑἸ4. ΑΙεχ. καὶ ἐκπορεύεται!) καὶ πορενεται 44, 71, 74, τοῦ, 
᾿᾿ 120, 134, 236. ἐξοδηΠ 4 ἔξοδιαν ΧΙ, ό4, το, 24ς. εἶο- 
λοϑρευεῖιν ςς. εἰς οδιαν (ῇς) 8. εἰς εξοδειαν 243, 248. ΑἸά. ΑἸεχ. 

οὐμάξετγε ἱπ υἱανι Ν εῖ. 1Αῖ. εχ Μ5. (οϊθετκ. καὶ ληςεύει»} α Χαι ΧΙ], 

ς8, 243, 24ς, 248. Αἰά. ΑἸεχ. καὶ λης. καὶ κλέπΊ.} εἰ Μιγέμηι 7α- 

εν εἰ ἠοπιϊείάϊα : Νεῖ. 1.Δῖ. εχ Μ5. Οοἰδεγῖ. καὶ εἰς τὴν ϑαάλασ- 
σαν] και ἐπι τὴν ϑαλαᾶασσαν 64, 243,) 248. ΑἸά. πλεῖν] πλεῖ ΧΙ, 

ς8, 24ς. ΑΙεχ. ξένον 
ΧΧΙΝ. Τοῖμιπι σοπιια ἀεεῖ 44. Καὶ τὸν λέοντα] καὶ λεοντας 

γ4. κτὸν τιΉς. Καὶ τὸν λέοντα ϑεωρεῖ) εἰ ἰδομενι σον οαπὶξ Νεῖ, 
1,31. ἐχ Μϑ8. Οοἴδετι. καὶ ἐν σκότει] καὶ ἐν σκοτια ςξ. καὶ ὅταν 
χλέψη] και ὁτᾶν πεσὴ ς8. καὶ οτᾶν κλέψεις τοῦ. χαὶ ὡρπάσῃ) και 

ἀρπᾶάσει τιοό. καὶ λωποδυτήσῃ] α 71. καὶ λωποδυτίσφι τοόὄ. τῇ 
ἐρωμένη} τὴ γυναικι 721. τὴ ἐρημωμενη, (οὔ. (243. οοττ. εἴς νἱἀείυγ 
αἵ ἰη Εαὰ.) 

ΧΧΝ. Καὶ τλεῖον] καὶ ὥλεὸν ταντων το. - πάντων 111. 

μᾶλλον] α 71. Ρῥγῶπιι. καὶ 1215 236. ἢ τὸν πατέρα) κα ἢ “36. 

ΧΧΥῚ. ταῖς ἰδίαις διανοίαις} α ἰδίαις 44. τας ιδιας διανοιας ςς. 
ταις εἰδεαις 64, 243. ΑἸά. ταῖς ἰδεαὶις 248. δὲ αὐτας] -᾿ γυναικας. 

24ς. β 
ἄχνη. Καὶ πολλοὶ} α τολλοι 44) 74. 1ἸοΌ, 120, 121,134. 230. 

Καὶ πολλοὶ ---ἐσφάλησαν] κα οὑπὶ ἱπίετπηφά. 71. καὶ ἐσφάλησαν] 
και ἀπεσφαλησαν ξ8, 64, τις. καὶ ἐσφαγησαν 1ιο8. καὶ ἡμάρτο- 
σαν] καὶ ἡμαρτῇσαν 44.106. καὶ ἡμᾶρτον 1το8. καὶ ημαρτηχαν 248. 

ΧΧΥ΄ΙΙ. Καὶ νῦν οὐ] α οὐ 44. 71, 74. 1ού, 120, 121, 134. γὺν 

ουν ξς. οἵὐ τιιςεύετέ μοι] εἰ τιξευετε μοι τιο8. ἐχὶ μέγας] Ὁ ἐριν 



ἤει 2. «(.- 

ρὲ ἝΝ πο δννι ς " 3 ω " ΕΟ Σ, ΖᾺ ΄ 

, ἄςιν ἐν αὐτοῖς ἀλήϑεια, χαὶ ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτῶν ἀπολενται. Καὶ ἢ ἀλήσεια μένει χαὶ ἰσχύει εἰς 38. 

ΕΣΔΡΑΣ ΑΔ. 

“ας Δ πινν ΚΙΦ, τν, 

λεὺς τῇ ἐξεσίᾳ αὐτᾶ ; δχὶ πᾶσαι αἱ χῶραι εὐλαδδνται ἅψασθαι αὐτῇ, ᾿Εϑεώρουν αὐτὸν, χἀϊ 20. 

᾿Αχάμην τὴν ϑυγατέρα Βαρτάχου τᾶ ϑαυμαςξ τὴν παλλακὴν τῷ βασιλέως, καϑημένην ἐν δεξιᾷ 

τῷ βασιλέως. Καὶ ἀφαιρᾶσαν τὸ διάδημα ἀπὸ τῆς χεφαλῆς τῇ βασιλέως, καὶ ἐπιτιδσαν ἕαυ- 30. 

τῇ" χαὶ ἐῤῥάπιζε τὸν βασιλέα τῇ ἀριςερᾷ. Καὶ πρὸς τἕτοις ὁ βασιλεὺς χόσχον τὸ ςύμα ἐδε-- 31. 

ώρει αὐτήν" καὶ ἐᾶν προσγελάσῃ αὐτῷ, γελᾷ: ἐὰν δὲ τικρανϑὴ ἐπ᾿ αὐτὸν, χολαχεύει αὐτὴν, β 

ὅπως διαλλαγῇ αὐτῷς. Ὦ ἄνδρες, πτὼς ἀχὶ ἰσχυραὶ αἱ γυναῖκες, ὅτι οὕτως Φράσσεσι; Καὶ 32. 33. 

τότε ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ μεγιςᾶνες ἔδλεπον εἷς τὸν ἕτερον" καὶ ἤρξατο λαλεῖν “περὶ τῆς ἀληνείας- 

Ανδρες, ἐχὶ ἰσχυραὶ αἱ γυναΐκες: μεγάλη ἡ γῆ, καὶ ὑψηλὸς ὁ ὀρανὸς, χαὶ ταχὺς τῷ δρόμῳ ὁ 34. 

ἥλιος, ὅτι ςρέφεται ἐν τῷ κύκλῳ τῷ ὅρανξ, χαὶ πάλιν ἀποτρέχει εἰς τὸν ἑαυτᾶ τύπον ἐν μιᾷ 

ἡμέρᾳ. Οὐχὶ μέγας ὃς ταῦτα ποιεῖ, χαὶ ἡ ἀλήϑεια μεγάλη καὶ ἰσχυροτέρα “παρὰ «πάντα. 35. 

Πᾶσα ἡ γὴ τὴν ἀλήϑειαν χαλεῖ, καὶ ὃ ἐρανὸς αὐτὴν εὐλογεῖ, καὶ πάντα τὰ ἐργαὰ σείεται, χαὶ 36. 

τρέμει, χαὶ οὐχ ἔςι μετ᾽ αὐτῆς ἄδικον δέν. "Αδιχος ὁ οἶνος, ἄδικος ὁ βασιλεὺς, ἄδικοι αἱ ψυν-- 37. 

᾿ οα, Χϑ ; ἐστε να ΣΣ ἄντα τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ τοιαῦ ὶ καὶ 
αἴχες, ἄδικοι ππάντες οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἄδιχα πᾶντ Ὑ4 ἐμ αλος ὐυλῶν 

Ν, 9.9 Ὺ΄- πὸ ΟΝ ρ 3 Ν, 9 "Ὁ ρ" “Ὁ “. 232 δ 4 . 3 ϑν»"“"π“ἤ 7 

τὸν αἰῶνα, χαὶ ζῇ καὶ χρατεῖ εἰς τὸν αἰῶνα τᾶ αἰωνος. Καὶ ὃχ ες! πὰρ αὐτὴν λαμξάνειν προσ-- 39. 

Σ ἈΝ ΄ ἠ; ΝΌΝ Δ “ΩΝ ͵΄ “᾿᾿ Ο8Ὲῃξ42 Ν “ ν ΄ : 

πα, ἐδὲ διάφορα, ἀλλὰ τὰ δίκαια ποιεῖ ἀπὸ «πσάντων τῶν ἀδίχων χαὶ ππονηρων" χαὶ ππᾶντες εὐ- 
ρῷ ρο κ᾿ ,ᾳχΛ' 3 3 2 Ὧν : 3 Ὁ 3 » Ν [24 

δοχᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς, Καὶ οὐχ ἔςιν ἐν τῇ χρίσει αὐτῆς ἐδὲν ἄδικον" χαὶ αὕτη, ἡ ἰσχὺς, καὶ 40. 

Ν ε ΄ “ Ε “ Σἦ Ν ε ΜΝ 

τὸ βασίλειον, καὶ ἡ ἐξεσία, καὶ ἡ μεγαλειότης τῶν «πάντων αἰώνων: εὐλογητὸς ὁ Θεὸς τῆς ἀλη- 

ϑείας. Καὶ ἐσιώπησε τῇ λαλεῖν" χαὶ πᾶς ὃ λαὸς τότε ἐφώνησε" καὶ τότε εἶπον, Μεγάλη ἡ ἀλή- 4. 

᾿ νε ζά ΄ ε Ν δὰ » “5 » ἃ 7 Ζ΄ [ΟῚ 7 

ϑεια, καὶ ὑπερισχύει. Τῦτε ὁ βασιλεὺς εἶπεν αὐτῷ, Αἴτησαι ὃ ϑέλεις πλείω τῶν γεγραμμένων, 43. 

44, 74, τοῦ, 134. εὐλαβοῦνται] - αὐτὸν ΑἸεχ. ἅψασϑαι αὐτὰ] 

αὐτὸν 8. . πα 

ΧΧΙΧ. Ἐϑεώρεν δζο. δὰ ἤη. οοπι.] ἐϑεώραεν ἐγὼ ϑυγατέρα ταλ- 

λακῆς ὅτι ἐκάϑητο ἐν δεξιὰ τὸ βασιλέως. Οοάεχ ὕηι5 ϑετρὶ!, ἔς, πἰῆ 

παλλακῇς βασιλέως, 4 Οοαΐοε5 8εγρ!. Βαρτάκου) Αρτακου 71. 

Βαφζακου τοβ. Βαεακαοὶς Ὑεῖ. [μ“ϊ. εχ Μ8. Οσἴδεξ. ἐν δὲξι (1 εκ 

δεξιων το8. τῇ βασιλέως υ]1.} 44. αὐτα 71. 

ΧΧΧ, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τῇ βασιλέως] τε βασιλέως απὸ τῆς κεφα- 

λης αὐτὸ 44. 71» 74» ΙΟούό, 120, 121, 134, 226. ἀπὸ τῆς χεφαλης ἂυ- 

τὸ τ8. καὶ ἐπιτιϑεσαν ἑαυτῇ] καὶ ἐπιτιϑεσαν αὐτὴ 11. καὶ επὶ- 

ϑησαν εαυτὴ 44. καὶ επιτισεῖισαν εαὐτὴ 1ο8. καὶ ἐῤῥώπιζε] και 

ἐρράπισε τοῦδ. 

ΧΧΧΙ͂, Καὶ πρὸς τότοις} α ρος τδτοις 71. καὶ πρὸς τΕτὸ 243. 

ἐϑεώρεε αὐτήν] ϑεωώρει αὐΐην 44, 71, τού, 120, 134). 236. καὶ ἐῶν 

τροσγελάσῃ] χαι εᾶν γελαση 11, ςς. ἐὰν δὲ πικρανϑῃ} α δὲ ΧΙ, 

24ς. καὶ εν πικρανθὴ 44, 71) 745 τού, 134. ἐπ᾿ αὐτὸν] προς αυ- 

τον 44,74, τοῦ, 134γ236. α71. κολακεύει] κολακευη 24ς, 
διαλλαγῇ αὐτῷ] ὁπως αν διαλλαγῃ αὐτῳ τοϑ. 

ΧΧΧΙΙ. ὮΩ ἄνδρες] κα 44. πῶς ἐχὶ] πὼς οὐχ, (οοττ. πὼς οὐχ) 

1. απὼς 71. ὅτι ἅτως πράώσσεσι λ 71. 

ΧΧΧΙΠ. Καὶ τότε ὃ βασιλεὺς] λα τοτε 71. ἔδλεπον] ἐνεδλεπὸν 
(4.4. ὕἱ νἱἀεῖυτγ) ς8, 110») 121) 24ς. ΑΙεχ. εῶρα 71. εἷς τὸν ἕτερον] 
ετερος τῷ ἐτεέρῳ 44. 74» ιού, 1τοϑ, 121, 1347)236. ετερος προς τὸν ετέ- 

ρον 58, 64, 119, 343» 245. 248. ΑΙά. ΑἸεχ. 

προς τῳ ετέρῳ 120. καὶ ἤρξατο] καὶ πρξαντο 449 τοό. λαλεῖν 

περὶ τῆς ἀληϑείας] καὶ περι τῆς αληϑειας λαλεῖν 58. ὑπερ τῆς ἀλη- 

Μειίὰς 24. ᾿ 
ΧΧΧΙΝ. ἴΑνδρες} α 44. Ργῶωγαηῖττ, ὠ 1τοϑ. 

ισχυραι 8, 245. μεγάλη ἡ γ5}] ρῥταπήϊι, ὄχι 44. μεγαλὴ δὲ ἡ 
γὴ 108, 121. ὅτι ςρέφετα!] καὶ ετι ςρέφεται 44. 

τρέχει] και παλιν ἀποφρεφει 1ο8, 121. πη 
ΧΧΧΡΥ. καὶ ἡ ἀλήϑεια] α ἡ 1το8, καὶ εἶπε Ζοροξαδελ ἡ ἀλήτ- 

ϑεια μεγάλη Ογη]]. ΑἸδχ. ν. 370. παρὰ παντα] παρα πᾶσαν τὴν 

γὴν 44. 719) 74. τού, 120, 121, 1347236. παρὰ πανΐας ςς. 

ΟΧΧΧΥΙ. καὶ ὁ ἐρανὸς] ὁ ΑἸά. αὐτὴν εὐλογεῖ] α αὐτὴν Ὧ]- 

« 

ὅπως 

᾿ 4 λὉ»"» ᾿Ἶ 

εχὶ ἐσχυρω!} οὐκ 

ὁ 

εἷς. σείεται} ργατηΐττ. αὐτὴν Ογπη}}. ΑἸεχ. 1. οἷ (ΟΕ, ν. 1.47. δἱ 1.) 
καὶ οὐκ ἔςι ὅς. δὰ ἤη. οοπι. .,. 44. μετ᾽ αὐτῆς] μετ᾽ αὖτε 11, 1Π|, 
ΧΙ, 64, τοϑ, 110, 24ς. ἄδικον ἐϑέν] εδὲν αδικον τοβ. ᾿ 

ΧΧΧΥΊΙ. ἄδικοι---ἀνθρώπων} α' οὐπὶ ἱπίεγηγθά. 71. 
πάντες] κα 44, τού, 243, 248. οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων] ργατηϊεε. καὶ 
44. καὶ ἄδικα] και αδικια τοΒ. καὶ δικα---τοιαῦτα ] αὶ οὔπὶ ἴπ- 

᾿μαδεῖ διάφορα ἴῃ οδαγ. πη. ΑἸεχ. 
εἷς τῳ ἐτερβιὰ 71. εἐτέρος. 

Ἁ ’ ᾽ 

καὶ παλιν ἀπό-. 

ἄγῃ). ἀς Τήη. Ρ.294. αὐτὴν καλεῖ καὶ τοροσχυνεῖ Ογτῖ!]. ΑἸεχ, 1]... 

ἄδικοι ἡ 

ιοτηεὰ. 24ς-. πτοαντα--τοιαῦτα) σαντα τὰ τοιαυτὰ ἐργα αὐΐων «8. 

ορεγα ἐογμπι Μεῖ. 1 αῖ. ΕΧ Μϑ3. Οοἰδεῖ. τὰ ἔργα αὐτῶν] α ΧΙ. “ 

ἐργα τῶν ανϑρωπὼν 71, 74» 1οῦ, 120, 121, 134) 236. τῷ τοιαῦτα] 
Ῥγβουηϊτε. τράντα 11, τς. ΑΙεχ. Ργαπηϊτῖ, καὶ σαντα 44, 71, 74) τοό, 
120, 121, 134, 236. ἐν αὐτοῖς ἀλήϑεια] αληϑέια εν ἄντοις ς8, 
καὶ ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτῶν] καὶ ἐν τὴ αδικια εαὐΐων ΧῚ, 248. ΑΙ4, ΑἸεχ. 

ἀπολᾶνται] ἀπολλυντῶι 1οϑ. 
ΧΧΧΥΙΠ. Καὶ καὶ ἀλήϑεια] ἡὶ δὲ αληϑεια 44, 715) 74) τοῦ, 110» 

120, 121) 134, 243, 24. ΔΙά, ΑΙεχ. μένει} - καὶ ζη 44, γ4» τού, 

120, 121) 1349) 236. μένη 24. ζῇ καὶ μένει Ογη]]. ΑἸεχ. ν. 382.. 

καὶ ἰσχύει] καὶ ἰσχύσει 11. -᾿ καὶ κρατεῖ ΟὙ]}. ΑἸεχ. 1. οἷξ, εἰς 

τὸν αἰῶνα 157 εἰς τους αιωνᾶς τῶν αἰώνων 44, 74. τού, 120, 121) 134». 

236. ,. 71. Ογη]}. ΑἸεχ. Ἰ. οἱ, καὶ ζῃ] ροπῖξ ροϊξ μένει 71. καὶ 

ζῃ--τὸν αἰῶνα} κα ουπὶ ἱπίεπηεά ΧΙ. καὶ ζῇ ἄο. δὰ ἤη. οοπ,.] 

ν 74, τού, 120, 121, 134), 236. εἰς τὸν αἰῶνα τῇ αἰῶνος] εἰς τοὺς 

αιωνας τῶν αἰώνων 71. ᾿ ᾿ 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ οὐκ ἔς!] καὶ ακ ἐφὴ (ς) δ(ς. παρ᾽ αὐτὴν] παρ᾽ 

αὐτὴ ΧΙ, 44, 64, 74, τού, 119, 120, 1215 134, 243) 24. ΑἸά, ΑἸεχ. 

Ογηϊ!. ΑἸεχ. ν. 370. εἴ αἱ. ἐν αὐτὴ 58. λαμδάνειν πρόσωπα) λᾶμ-λ οἷὦ 9 

δανειν τροσωπὸν τού, τοϑ. λαῦειν προσωπὰ 119. λαμβάνων στ ̓ 

ὡπα 24ς. ἐδὲ διάφορα] δὲ διαφϑορα ΧΙ, τοϑ, 110, 24ς. 5δὲ δια- δι φόρὰ 

φορῶν 44. δὲ διαφϑοραν ς8, 1, 74) τού, 120, 121- (134. υἱ νἱἀεῖαγ.) γργιζ 

ἀπὸ τυάντων] ῥτεπιϊτῖ. καὶ τοϑ. 

, σταύϊων 526. οἰπὸ παντων--- πονηρῶν] αὖ ομιπί δες ἱπίφιϊς εἰ ἀοίρι 

ἀϊῥῥεάϊ: Ν εῖ. 141. εχ Μ8. Οοίδετι,,, τῶν ὠδίκων} α τῶν 74γ. 120, 134. 

να 236. τῶν αδικιων 24. καὶ Γύγηρων καὶ πονηρων ἀπέχεται 52, 

ό4, τοϑ. Αἰά. (ΑἸεχ. ουπὶ καὶ εἰ ἀπέχεται ἴῃ οΠαγ. πιΐπογθ.) καὶ 

πάντες εὐδοχῶσι] καὶ πάντες οἱ (Ιοοο οἷ ἱ. ε. αὐτῇ) εὐδοκξσι 44. τοῖς 

ἔργοις αὐτῆς τοῖς ἔργοις τοῖς αὐτῆς ΟὙΠΙ]. ΑἸεχ. ν. 382. 

ΧΙ, ἐν τῇ κρίσει] α ἐν Ογη!!. ΑΙεχ. 1. οἶς. καὶ αὕτη] καὶ αὐτῇ 

119. καὶ αὐτῆς 121. ἢ ἰσχὺς] καὶ ἰσχὺς ΑΙά. ἰσχύει ΟΥη]}, 

ΑἸεκ. 1. οἷ. καὶ ἡ ἐξασία---αἰώνων] καὶ ἐξεσία καὶ ἡ μεγαλωσύνη 

πάντων τῶν αἰώνων ἐδόϑη αὐτῇ ΟΥΠ]1. ΑἸεχ. 1. οἷ, εὐλογητὸς} 

Ῥγϑεπηῖττ. καὶ Ογη]}. Αἰεχ. 1. εἷξ. 
ΧΙ). τῇ λαλεῖν] το λαλεῖν 24ζ. 

Ἁ ἰω ς , ᾿ « 

καὶ πᾶς ὃ λαὸς] τοτε πας ὁ 

λᾶος το8. τότε ἐφώνησε] α τοτε 44, 1ο8. κα ἐφώνησε 64- τότε ἐφὼ- 
Ἁ 

νησαν 24ς. καὶ τότε εἶπον) και τοτε εἰπε ΧΙ, 64, τῖ0, 121, 243. 

ΑΙά. Αἴεχ. καὶ εἰπε 44) ς8, τοβ, 248. Μεγάλη το. δὰ βη. οοπ,.} 

ζῇ ἀλήϑεια καὶ νικᾷ καὶ κραταιᾶται καὶ μένει εἰς τὸς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. Αἴδδη, 111. ρατῖ. ;. Ρ. 13. ὁ : ΄ 
ΧΙ11. Αἴτησαι] αἰτῆσον 44. ὃ ϑέλεις] ὃ ϑελης 24ς. πλείω] 

πλείον τοβ. καὶ δώσομέν σοι} καὶ δωσομαι σοι ΧΙ, 24. ὃν τρό- 



ΕΣΔΡΑΣ Α.. 
Κεφ. ἸΝ. 

χαὶ δώσομέν σοι! ὃν τρόπον εὑρέϑης. σοφώτερος, χαὶ ἐχόμενός μου χαϑήσῃ, χαὶ συγενῆς μ8 χλη- 
ϑήση. Τότε εἶπε τῷ βασιλεῖ, Μνήσϑητι τὴν εὐχὴν, ἣν ηὔξω, οἰκοδομῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐν 

τῇ ἡμέρᾳ ἥ τὸ ΕΣ σ8 παρέλαξες, Καὶ πάντα. τὰ σχεύη τὰ ληφϑέντα ἐξ ἡ Ιερασαλὴμ, καὶ 
δι; 5» [γ ρο Ψ ρ ᾿ ρ ἡ 

ἐκπέμψαι ἃ ἐχώρισε Κύρος, ὅτε ηὔξατο ἐχχόψαι Βαξυλῶνα, χαὶ ηὔξατο ἐξαποςεῖλαι ἐχεῖ. Καὶ 

σὺ ηὔξω οἰκοδομῆσαι τὸν γαὸν ὃν ἐνεπύρισαν. οἱ ᾿δεμαῖοι, ὅ ὅτε. ἠρημώϑη ἡ ἡ Ιουδαία ὑπὸ τῶν Χαλ- 

δχίων. Καὶ γῦν τᾶτό ἐςιν ὅ σε ἀξιῶ χύριε βασιλεῦ, χαὶ ὃ αἰταμαί σε, χαὶ αὕτη ἐςὶν ἡ μεγα-- 
,΄ 

λωσύνη ἡ παρὰ σδ' δέομαι οὖν ἵνα “ποιήσης τὴν εὐχὴν, ἣν ηὔξω τῷ βασιλεῖ τῇ ἐρανξ, “ποιῆσαι. 
3 ’ ΄ 9 ρο δ Ἁ, ἰδ 

᾿ἐχ ςύματός σου. Τότε ἀναςὰς Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς χατεφίλησεν αὐτὸν, χαὶ ἔγραψεν αὐτῷ τὰς 
3 ᾿ ον ’ ἢ ». Ζ΄ ἵν 

ἐπιςολᾶς ρος “πάντας τὰς οἰχονόμους, χαὶ τοπάρχας, χαὶ ςρατηγᾶς, χαὶ σατράπας, ἵνα πρρο- 
΄ 9. "" ς Ν 9 ἦ “ ρΦ ' , Β δὰ 

πέμψωσιν αὐτὸν χαὶ τῆς μετ᾽ αὐτῇ πάντας ἀναξαίνοντας οἰκοδομῆσαι τὴν Ἱερεσαλήμ. Καὶ πᾶσι 
ρο », 9 η Δ ᾿»ο ρδ᾽ ρο 7 Ξ 

τοῖς τοπάρχαις ἐν χοίλῃ Συρίᾳ, χαὶ Φοινίκῃ, χαὶ τοῖς ἐν τῷ Λιξάγῳ ἔγραψεν ἐπιςολᾶς, μεταφέ- 
ξύ ἐδ » ἈΝ ροὸ ξά 9 «ε ΝΝ Ἃ ὦ 9 ΄ 3 3 "᾿Ὁ Ἧ ΄ 

βείν υλὰ χε βρίιγὰ ἅπὸ τ Λιδάνου εἰς Ἱερουσαλήμ, χαϊ οζὼς οἰκοδομήσωσι μὲτ αὐτὰ τὴν ὍΟλιν. 
ΝΜ τς, ΑΦ ρι ρο : ρο ρ᾿ 

. Καὶ ἐγράψε πᾶσι τοῖς ᾿Ιουδαίοις τοῖς ἀναξαίνουσιν ἀπὸ τῆς βασιλείας εἰς τὴν ᾿Ιεδαχίαν ὑπὲρ τῆς 
9 Ίἶ᾽ ΄ 

ἐλευϑερίας, πάντα δυνατὸν, καὶ, τοπάρχην, καὶ σατράπην, χαὶ οἰκονόμον μὴ ἐπελεύσεσϑαι ἐπὶ 

. 248. καὶ ηὔξατο) α ηυξζατο 44. ἐξαποςεῖλαι ἐκεῖ] αὐτὰ εἐξαπο- 

Ν᾿, )ύ ᾿, 3. ΦὉ Ν, ρ Ὰ, ,΄ ἂς ων 9 ᾿ Ζ 9 ..ρ0 «ε Α4 ΧΑ ς 

τᾶς ϑύρας αὐτῶν, Καὶ πᾶσαν τὴν χώραν, ἣν χρατδσιν, ἀφόρολόγητον αὐτόϊς ὑπάρχειν" χαὶ ἵνα οἱ 
3. Ε ρῷ ϑ. » "ἢ ᾿’ Δ, ᾿ς φᾷ Ὃ 53 ξ΄ - 3 ,, 9 ν᾿, »ς ἰϑὲ »᾿ 

Ιδδμαῖοι ἀφίωσι τὰς χώμας, ἃς διαχρατξσι τῶν ᾿Ιεδχίων" Καὶ εἰς τὴν οἰκοδομὴν τῇ ἱερξ δοθῆναι 
2. 5 ἐν ᾽ὔ ,΄ ͵ὔ "φ 3 “ ν᾽ ΝΝ ’ ε 7 

χατ ἐγίαυτον τάλαντα εἴχοσι, μέχρι τῇ οἰκοδομηθῆναι" Καὶ ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον ὁλοκαυτώματα 
χαρπδσϑαι χαϑ' ἡμέραν, χαϑὰ ἔχουσιν ἐντολὴν, ἐπ]ακαΐδεκα προσφέρειν ἄλλα τάλαντα, δέκα 

9 9 4 “ς ἰδ ρο 4 2Ξ.ϑᾷϑᾷΜΝΜδἈᾺ ἰφι ΄ ’΄ ἈΝ, ἥ ΄ ε ΄ 

χατ᾽ ἐνιαυτόν: Καὶ πᾶσι τοῖς ποροσξαίγουσιν ἀπὸ τῆς Βαξυλωνίας χτίσαι τὴν πόλιν, ὑπάρχειν 
ν Ε 7 ϑ.. ὦ . “,.͵. 39 ᾽’ 9 " ᾿“ μ᾿ “Ὅς ς ρ, ρ. 77 

τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῖς τε καὶ τοῖς ἐχγύνοις αὐτῶν, χαὶ πᾶσι τοῖς ἱερευσι τοῖς ποροσξαίνουσιν. 

πον εὐρέθης} ανϑ᾽ ὧν ευρεϑης ΧΙ, ς8, 64, ττο, 243, 24, 248. ΑἸά. 134,236. ἢς, ἔπε τῆς, τ2ὼο. - αὐτὰ τοϑ, τῶ:. ἀγερε εῖ. 1Δῖ. εχ 
ΑΙεχ. καϑήσῃ) καϑίσῃ ΑἸά, ος ΜΒ. Οοϊδε. ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας] ὑπερ τῆς αληϑέειας 24ς. παᾶν- 

ΧΙΠΙ. Μνήσϑητι] Ἢ ὦ βασιλευ τοϑ, 121. τὴν εὐχὴν] τῆς εὐ- τα δυνατὸν} ργεετηϊτῖ. του το8. καὶ τοπκάρχην, καὶ σατράπην] καὶ 
χῆς 248. τὴν Ἱερασαλὴμ] λ τὴν 245... ἔν τῇ ἡμέρᾳ] αὶ τῇ 58. σατραπὴν και τοπαρχὴν 11, ΧΙ, ςς, 58, τού, 119) 134, 236, 24ς. 
Ἔ ἐκείνη 121. ἢ] " “ τοδ, ΑΙεχ. σατραπὴν τοπαρχὴν 44. καὶ οἰκονόμον] α καὶ 44. μὴ 
ΧΗ. Καὶ ταντα τὰ σκεύη ὅς, δὰ ἔπη. ςοηι.] Πᾶσαν καΐα- ἐπελεύσεσϑα!] μῆ ἐπελϑειν 1οϑ. μὴ ἐπελευσασϑαι Δ45.. 

σκευὴν καὶ σχεύη Ἱερουσαλὴμ ἑερξ ἐξαποςεἴλαι ἐκεῖθεν. Οοάεχ υὑπ8 1. ἣν κρατϑσιν} ἣ ἣν κρατήσουσιν 1. καὶ να οἱ ̓ δεμαῖοι] και 

δεῖ. τῶ ληφϑίντα] τὰ λειφϑεντα τοῦ. ΑἸά, τῷ ληφϑέντα---ἐκ- μενα οἱ Χαλϑαιοι 11. καὶ ινα οἱ Ιουϑαιοι ξ ς. ἵνα ΑΙεχ. ἀφίωσι) 
πέμψαι] φυαφιε αὐΐαία μμπὶ ἀε Ηϊενγε αίσνι γευοζαγε Ν εῖ. 1,3ῖ. εχ Μ8. ἀφιεσι (11. οοττ.) 24. Α14, διδωσι 44. τὰς κώμας] τας χωρας 
Οὐοἱδεῖῖ. καὶ ἐκπέμψαι) α και ΧΙ, 44) 64, γ1, 74, τού, 1τοϑ, 1195. 24. εαβεϊϊα Με εῖ. 1,Δῖ. εχ Μ8. Οοϊδετι. τὰς κώμας ἄο. δὰ ἤη. 
120, 1ῶΣ, 134, 236, 243,.24ς, 248. ΑΙά, ΑΙεχ. ἃ ἐχώρισε Κύρο)] οοπι.}] α 71. τὰς κώμας---δοϑῆναι ἴπ οοπι. {64.] α Οὐπ1 ἱπιοττηρά, 
ἃ εἐξεχωρισε Κυρος ΧΙ, 71) 74, τού, 120, 134. 248. ἃ ς ἐξεχώρησε Κυι 44: κώμας---οἰκοδομὴν τὰ ἴῃ σοαι. [64.] λα ουπὶ ἱπιεγηιεά. (δὰ δά- 
ρος 445) ς2, 64. 110, 121, 243, 24ς. ΑΙά, ΑΙεχ. ὅτε ηὔξατο] οτκέε  [οτὶρῖ. τηᾶγρ. 80 8]. τ. εαθεἰϊα φωα οὐείπεπε γμάκογεπι, εἰ ἐπ “Μνκόξαταπι 
ηυξατο 44, τοό. ηὔξατο τ᾿" --ηοὔξατο 29] α αἰξαταῖχ, οὐπὶ ἰπιογαηθά. ὀ ἐξαρῶ) τού. 

11. ἱερξ δοϑῆναι κατ᾽ ἐνιαυτὸν τάλαν]α εἴκοσι] Β[5 ἐοτίρία, εἰ ροίξ 
σεῖλαι ἔχει τοϑ. εξαποςειλᾶι αὐτὰ ἔχει 121. Ὀυπιυπη εἰκασιε ἱποὶρῖξ σοϊηπιᾶ ἢς : Καὶ εἰς τὴν οἰκοδομὴν τόυ---αὐδὲ ἴῃ 
ΧΙ. ὃν ἐνεπύρισαν] ὃν ἐνεπυρισε 445 71» 745 τού, 120, 121, 134. δηϊεοξάσῃί υἱ Ομ ΠᾺ ποίδηζαγ ἴῃ τπαγρὶπε τοό. τάλαντα εἴκοσι] 

236. οἱ Ἰδουμαῖοι] οἱ Ιουδαιοι 11, ς2, ς ς, 64. Ναδεχοδονοσορ 44. Ἔ καὶ εἰς τὴν οἰκοδομὴν υπαρχειν δοϑηναι κατ᾽ ἐνιαυτὸν 44. -ἱ αργυ- 
21.) τού, 120, 121, 134, 236. Δαξεχοδόνοσορ ((ς) γ4.Ἡ. ὅτε ἐρη- ριου 1ο8, 12:1. μεχρὶ τῷ οἰκοδομηθῆναι] -- αὐτὸ τοϑ, 121. μέχρι 
μώϑη)] οτι ἐρημωϑὴ 24ς. ὑπὸ τῶν Χαλδαίων) ἀπὸ των Χαλδαίων 44) τῶ οικοδομησαι 236. 
γ)4.) τοό, 134. υπὸ τῶν Ἰουδαιὼν 236. 111. ὁλοκαυτώμαα} ολοκαυτωμα ςξ-. ὁλοκαυτώμαϊα καρπᾶ- 

ΧΙΝΙ. ὅ σε ἀξιῶ] ὅ σοι ἀξιω 44. ὃ αξιω σε τοῦ. κύριι] σϑαι] ε΄. τοϑβ. καϑὰ ἔχεσιν] καϑως ἐἔχϑσιν ξ8. ἑπΊ]ακαίδεκα] 
Ἔ με γ1, 74, τοῦ, 120, 121) 134,236. κύριε βασιλεῦ---δέομαι ἦν) ᾿εχϊακαιδικατην ΧΙ. δεκαεπῖα τάλαντα 44. -Ῥ τάλαντα 71,74) τού, 
α οὐμπὶ ἰπϊεγπιοά, 44. καὶ ὃ αἰτδμαί σε κα ὃ ΧΙ, γ1,) 74, τοό, 2.0, 120, 121,134.236. λα 1το8. ἐἑἐπΊ]ακαΐδεκα δεο. δὰ βη. οοηλ.1] εἰ αἰΐα 
134. ἢ μεγαλωσύνη) κα ἡ ἽΔιεσ. ὴ παρὰ σὉ] ἢ 248. ἕνα κέν βαρυΐος ἀππος ἑαλεπία ἄδοεη. Ὗ εἴ. 1Αἴ. εχ Μ5. Οοἱδετῖ. τροσφέ- 

ποιήσῃς] ινῶ Ὡοιήσεις 44. ἣν ηὔξω] πνπερ ηυξω ς8. τῷ βασιλεῖ ρειν] - δὲ 44) 71» 74) τού, 120, 134, 36. ρῥγειηϊι. ἀκωλύτως ) Οο- 
18 ἐραν] τῷ βράνιῳ βασιλει ς8. ἐκ ςύματός σου] κα 44- . ἀΐςεθ ϑεγρὶὶ. ἀλλὰ ὅζο. δὰ ἔῃ. ςοπι.} καὶ αλλα δὲ κατ᾽ ἐνιαυτὸν 

ΧΙΨῚ]. Δαρεῖος ὁ ὁ βασιλεὺς α ὃ βασιλευς 44. τὸς οἰκονόμα.}) τοροσφερειν ταλαντὰ δεχα το. καὶ ἀλλα δὲ δεκα ταλανΐα κατ᾽ ενι- 
α τοὺς 11, 74, τού, 124. καὶ τοπάρχες---σατράπας) σατράπας ἄαὐυτον ροσφερειν 141. ἄλλα τάλαντα, δίκα] αλλα δεκα ταλαντα 
τοπάρχας φρατηγοὺς 44. καὶ σατραπας καὶ ςρατηγους καὶ τοκαρ’ ΧΕ, ζ8, εἴ9, 24ς. καὶ ἀλλα δέκα τάλαντα 44, 71, τού, 120, 134, 

ν.ν ᾿ 

χας 110. ςρατηγὲς, καὶ σατράπας) σατραπας. καὶ φρατήγθυς ,ξ8.. 436. καὶ ἀλλα ταλαϑΐα γ4.ν δέκα κατ᾽ ἐνιαυτόν] κατ᾽ ἐνιαυτον δεκα 
ἵγα τροπέμψωσιν αὐτὸν] ινὰ ἐκπεμψωσιν αὐτὸν 134. ινὰ προπεμψεν 

σινδ4άς. καὶ τὰς ---αναξαίνοντας] καὶ τες ἀναβδαινοντας μετ᾽ αυτὸ 
τσαλΐας τοβ. 
ΧΙ. Καὶ πᾶσι τοῖς τοπάρχαις] λα τοῖς 44. χαὶ πᾶσι τοις 

τοπαρχρις 1οό. ἐν κοίλῃ Συρίᾳ] Ῥγδοτ,ἷζ. τοῖς τοϑ. ἐν χοιλῆ Συριας 

24ς. ἐν κοίλῃ Συρίᾳ, καὶ Φοινίκῃ] καὶ Φοινικὴ χαὶ ἐν χοιλῃ Συριῳ 

58. καὶ Φοινίκῃ] α και 44. καὶ εν Φοινικη 74. καὶ τοῖς ἐν τῷ 

Διξαάνῳ] και Λιβανω 44. κ τοῖς 74, 134. ἔγραψεν ἐπιγολὰς] 
“Ἔ Δαρειος τοΒ. ὅπως οἰκοδομήσωσι] σπως οἰκοδομήσουσι 24.ς. μετ᾽ 
αὖτ] μετ᾽ αὐἴων 44. 

ΧΙΕΙΧ. ἀπὸ τῆς βασιλείας) ἀπο τῆς Γαλιλαίας 44, 71» 74» τοό, 
νον, 

όᾳ, 243, 248. ΑΙὰ. 

1.111. τοῖς τπροσξαίνουσιν 15} τοῖς εἰἰβειαιιν, (44, 64, γ4, τού, 
ΣΙ, 134. ΑΙά. ἔς ἰηἴ4.) ς8.. ἀπὸ τῆς Βαξυλωνίας] α τῆς 44, 74. 
ὑπάρχειν τὴν] υπαρχοιν τε χᾶϊ τὴν 44, τοῦ, 134. 236. ὑπαΐχειν δὲ 

καὶ τὴν 74: τὴν ἐλευϑερίαν] α τὴν τοϑ. αὐτοῖς τε καὶ] α τε 236. 

καὶ τοῖς ἐκγόνοις αὐτῶν] και τοις τέκνοις αὐτῶν 11, 74, 4ς. καὶ τοις 
εγίονοις αντῶν 1ο8, 119. καὶ τᾶσι 4“. δια. αἀ ἢπ. σοπ|.} 58. 
καὶ τᾶσι τοῖς ἱερεῦσι] καὶ τοῖς ἱερευσι τσᾶσι το. τοῖς τροσξαίνου- 

σιν 2] α τοβ. Ν ει. 1.21. εχ Μ58. (οἰδεῖ. -Ἐ απο τῆς Βαδυλωνιας 
236. τοις τοροδαίνουσιν 24ξ. 

Ε 



ΕΣΔΡΑΣ Α. 

Ἔγραψε δὲ χαὶ τὴν χορηγίαν καὶ τὴν ἱερατιχὴν ςολὴν ἐν τίγι λατρεύεσιν ἐν αὐτῇ, Καὶ τοῖς 
εὐ ταὶ ἴὴ δῶγαι τὴ (αν. ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἐπιτελεσϑῆ ὃ οἶκος χαὶ Ἱερουσαλὴμ οἱ Λευίταις ὄεγραψε ϑγαι! τὴν χορηγίαν, εως της ἡμέρας ἣξ ͵ ῥουσαλὴμ οἱ-- 

χοδομηϑῆναι. Καὶ πᾶσι τοῖς φρδρδσι τὴν πόλιν ἔγραψε δδναι αὐτοῖς χλήρες καὶ ὀψώνια, Καὶ 
᾽’ 3 ἰδ ΄“ ’᾽ [ν 7 , 

ἐξαπίςειλε πάντα τὰ σχεύη ἃ ἐχώρισε Κύρος ἀπὸ Βαξυλώνος" χαὶ «σάντα ὅσα εἶπε Κύρος 
μ᾿ “ Ν 32 ἡ ρ" ν.. » ΝΝ" .-.5»9. 6 7 'Καὶ ὅ ξ;λϑ ἑ 

ποιῆσαι, χαὶ αὐτὸς ἐπέταξε ποιῆσαι, χαὶ ἐξαπος εἴλαι εἰς Ἱερεσαλήμ. Καὶ ὁτε ἐξηλϑεν ὁ γεα- 
ὃ ᾽’ 5. ε ΐ 54 " Ὧν ρ᾿ “ὋΣ τὼ 

γίσκος, ἄρας τὸ πρόσωπον εἰς τὸν ὀρανὸν ἐναντίον Ἱερεσαλὴμ, εὐλόγησε τῷ βασιλεῖ τῷ ϑρανᾷ, 
φῷ 2 " ἰφὲ υς ’΄ δ 3 ΑᾺ, Ν 9 ΚἬἍ 

Λέγων, Παρὰ σϑ νίκη, καὶ παρὰ σᾶ ἡ σοφία, χαὶ σὴ ἡ δόξα, χαὶ ἐγὼ σὸς οἰχέτης. Ἑὐλογητὸς 
μΝ ε ρὸ ᾿ ΝΜ Ἁ 

εἶ, ὃς ἔδωχάς μοι σοφίαν, καὶ σοὶ ὁμολογὼ δέσποτα τῶν πατέρων. Καὶ ἔλαξε τὰς ἐπιςολὰς, χαὶ 
μ᾿ ..  » “᾿Σ» ἮΝ » " ρ . 

ἐξῆλϑε, χαὶ ἦλϑεν εἰς Βαξδυλῶνα, χαὶ ἀπήγ[οιλε τοῖς ἀδελφοῖς αὐτὸ σσᾶσι. Καὶ εὐλόγησαν τὸν 
Ἁ, ρ. ΄ 39 “Ὁ ΦΨ ἐδι ' 3 ρὸ . ᾿ ΝΟ Ψ ᾿Αγαξηγαι ᾿χαὶ 3 δὸ  ᾿ “ 

Θεὸν τῶν “τατέρων αὐτῶν, ὅτι ἔδωχεν αὐτοῖς ἄνεσιν χαὶ ἄφεσιν, ἤ οἰκοδομῆσαι τὴν 
᾿ » α΄) 5. 5. μ᾽ ν 2 ΄ Ν ᾿Ἂ 

Ἱερεσαλὴμ καὶ τὸ ἱερὸν, ὃ ὠνομάσϑη τὸ ὄνομα αὐτῷ ἐπ᾽ αὐτῷ" χαὶ ἐχωθωνίζοντο μετὰ μουσικῶν 

καὶ χαρᾶς ἡμέρας ἑπΊά. 

ρῶ φρο Ἀν, Ὰ, 3 Ὁ 

ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα ἐξελέγησαν ἀγαξῆναι ἀρχηγοὶ οἴκου πσάτριων χατὰ φυλᾶς αὑτῶν, καὶ αἱ γυν- 
τω ρ“" ρὸ , Ν ρο 8 Ὁ Ν ε “42,9 

αἴχες αὐτῶν, χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, καὶ αἱ ϑυγατέρες, χαὶ οἱ παῖδες αὐτῶν, χαὶ αἱ παιδίσκαι, καὶ 
ρὼ ρ ἴω ρο ξ΄ Φ ᾿ ἰον 3 ρ. 

τὰ χτήνη αὐτῶν. Καὶ Δαρεῖος συναπέςειλε μετ᾽ αὐτῶν ἱππεῖς χιλίους, ἕως του ἀποχαταςῆσαι 
3 2 ;  ῃᾳᾳΕ ο Ὁ, - 9, "Ὁ - 

αὐτὸς εἰς Ἱερουσαλὴμ μετ εἰρήνης, χαὶ μετὰ μουσιχῶν, τυμπάνων, χαὶ αὐλὼν. Καὶ ππἄντες οἱ 
3 Ν 9. " ᾽’ Ν 9 ’ 2 Ν ΠΠΦ,Ρ 9 ΩΝ ρ “. 32 

ἀδελφοὶ αὐτῶν παίζοντες, χαὶ ἐποίησεν αὐτὰς συναναξῆναι μετ΄ ἐχείνγων. Καὶ ταῦτα τὰ ὀγόματα 
ρ, "Ὃ φ᾿ | ρ᾿ Ν ΙΝ Ἂν, Σ ’ , Ψᾷ Ἶ 

τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀναβαινόντων χατὰ πατριὰς αὐτῶν εἰς τὰς φυλᾶς, ἐπὶ τὴν μεριδαρχίαν αὐτῶν. Οἱ 
ς »᾿ ς ᾿ . ΡῬ)΄ῷ [ω ρβο ͵ οτ-» ,, ς ρὸ 7 “ 

ἱερεῖς υἱοὶ Φινεὲς, υἱοὶ ᾿Ααρῶν, Ἴησδς ὁ τ Ἰωσεδὲκ τῇ Σαραΐε, χαὶ ᾿Ιωαχὶμ ὁ τῇ Ζοροξάξελ τῷ 

ΤΙΝ. καὶ τὴν χορηγείαν] φμακίμ εἰς ργρβαγειιγ Μεῖ. 1,δῖ. εχ 

Μ8. Οοἴδετε. ἐν τίνι λατρεύεσι ἐν αὐτῇ] ἐν ἡ λατρευεσιν ἐν αντῃ δο- 
ϑηναι τοϑ. ἐν τιμῆ λατρεύον ἐν αὐτῇ (0) 24ς. λατρεύεσι) λα- 
τρευσασι τ1ορ. ἐν αὐτῇ] α εν 548. 

1. ἔγραψε) 71. δᾶναι] δοϑηναι τοϑ. τὴν χορηγίαν] κα 44. 
βιίῥεκάϊα Υ εἰ. 1,λι. εχ Μ8. Οοἴδετῖ, ἑριατοβίας (σπποπαπ, εἰδατὶα) ἐν 
ταῖς ἡμέραις 3 Οοὐΐςεβ ϑετρ!. ἕως τῆς ὅζο. δὰ ἔπ. σοπι.} εὐχμε ἐπ 
εἰἰοηι εοπ μαι ομῖς 1] Ηϊ γε αἰρα. Ὑεῖ, Ἰαῖ. οχ Μ8, (οἹ]βεσί. 
ἕως τῆς ἡμέρας} α τῆς ΧΙ, 24ς. Αἰεχ. κα τῆς πμερᾶς ξ2, 64) 110, 243, 
448. ΑΙ4. εὡς ἧς ἡμέρας .ζ.-. ες ἧς αν ἡμερᾶς τοΒ. ἧς ἔπιτε- 
λεσϑῇ] α ἧς Π, ΧΙ, ςς,.ς8, 24ς. τοῦ τελεσϑηναι ς2, 64, 110, 243, 
248. ΑἸά, μιδρεὶ ἧς ἴῃ ομιαγαδέξ, τηΐποσς Αἴοχ. ὁ οἶκος] τὸν οἰκὸν ς2, 
64, τιον, 343. 248. ΑΙάΔ. καὶ Ἱερουσαλὴμ] καὶ ἡ Ιερουσαλημ, 44. 
καὶ τὴν Ἱερεσαλήμ 2418. καὶ Ἱερεσαλὴμ οἰκοδομηθῆναι] καὶ οἰκοδο- 
μῆϑη [ερεσαλημ, το. "Ν 
, 1. τοῖς φρουρασιἾ τοῖς Φερουσι 44. τοῖς Φορολογουσι 8. 
ἔγραψε) ,. 71. δαναι!] δοϑηναι 1οβ. 

Μ11. Καὶ ἐξαπέςειλε] -ἰ- Δαρεῖος τοϑ, 12:1. Καὶ ἐξαπέρειλε 

δο. δὰ ἔπ. οςοῃ).} καὶ ἔδωκε φέρεσϑαι πάντα σκεύη Κυρίου ἐν Ἱερουσα- 
λήμ. 3 Οοάϊοες δεγρῖ. ἃ ἐχώρισε Κύρος] ἃ ἐξεχωρισε Κυρος ΧΙ, 
71,74) τού, 120, 121, 134γ248. ἃ ἐξέχωρησε υρος 44, 3, 64, ττο, 
443. ΔΙᾺ. ΑἸεχ. ἃ εξωρισε Κυρος 436. ἃ ἐχωρῆσεν Κυρος 24ς. εἶπε 

Κύρος] εἰπὲν ὃ Ἄυρος τού, 134. καὶ αὐτὸς ἐπέταξε] και αντος εποι- 

σε 44. κα αὐτὸς 71. Α119. τοιῆσωι ὅζο. δὰ ἤη. σομη.} α 44. 
ποιῆσαι καὶ ἐξαποςεῖλα!}) α ποιῆσαι καὶ 71. λα σοιησαι ττρ. ὅοι- 
ησαι και ἀποςείλαι 216, 24ξ. 

1111. εἰς τὸν ἐρανὸν] α τὸν ΟΥτῆ!. ΑΙεχ. νἱῖ. ρατῖ. ἵν. Ρ. 70. 
ἐναντίον Ἱερεσαλὴμ!] λ 44. εναήιον εἰς Ιερεσαλημ 36. εὐλόγησε ὅζο. 
δὰ ἤη. οοπ1.7 καὶ εὐλόγησε Κύριον τὸν βασιλέα ἐρανῶν 3. Οοάϊξες 8εῖ- 
εἰ. τῷ βασιλεῖ] τον βασιλεα ἐς. Ογτ]}. ΑἸεχ. 1. οἰ, τὸν Θεὸν 71. 

ΕἸΧ. Παρὰ σὰ--ϑόξα] Α͂ 1ε εοηβλίμνε, εἰ υἱδογῖα, εἰ “αρίεμεϊα, οἷ 
φκαβια κίοτία : Ν' εἰ. Τιλῖ. εχ Μ8. (οἱ θετί. νίκη] ἡ νικη ΧΙ, 64, ττρ, 
248. ΑΙά. Αἰεχ. τὸ μικὸς 44, 74) τού, 120, 134, 236, 24ς. Ογη]}. 
ΑἸεχ. 1. οἷξ, νικὸς 71. βαλη τοϑ. ἡ βελη καὶ ἡ νικὴ τῶ. καὶ 
παρὰ σξ] α και 24ς. καὶ παρὰ σὲ ἢ σοφία] καὶ σοφιαὰ καὶ καὶ νικη 
1ο8. καὶ σὴ δζς. 4 ἤη. οοῃ).] αὶ 71. καὶ σὴ ἡ ϑόξα] καὶ σου καὶ 
δοξα ΧΙ, ςΒ, 64.) 243, 24ς, 248. ΑΙά. ΑἸεκχ. 

Δ σὴ 74. 
ΟΙΡΧ, ἙΕὐλογητὸς--- σοφίαν] αὶ οὐτὴ ἰηϊεγπχοά, 44, 71. 

εἶ] Ἡ Κυριε τοϑ, 121. 

δέσποτα) Θεὸς ς8, 

Εὐλογητὸς 
καὶ σοὶ ὁμολογῶ] καὶ σοι ὁμολογδμαι τοθ. 

1Χ]. τὰς ἐπιςολᾶς] - Ζοροθαδελ τοβ,121. καὶ ἤἦλϑεν]λ ςξ. 

καὶ σοι ἡ δοξα 44.. 

Αἴεχ. καὶ ἐπήγ[ελε] χαι ἀπηγᾶάγε 4. και ανηγΐειλε 1ο8. 

ἀδελφοῖς αὐτὰ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν 436. 
1Χ11. τὸν Θεὸν] τον Κυριον 44. τῶν τρατέρων αὐτῶν] κα 44,71. 

τῶν ψάατερων αὐτε ξς. ἄνεσιν καὶ ἄφεσιν} αφεσιν καὶ ἄνεσιν ὅλ, 
248. ΑΙά. καὶ ἄφεσιν] , 55. 

{,ἈΧ1Π]|. τὴν Ἱερεσαλὴμ!) α τὴν 11, ΧΙ, ς ς, ς8, 64, τοϑ, 24ς. ΑἸά, 

τοῖς 

μδδεὶ τὴν ἴῃ ομαγαδϊ. πυΐπογε Αἰεχ. καὶ τὸ ἱερὸν] 7... ὃ ὠνομά- 

σϑη] ὁ ονομασϑὴ 24ς. ἐπ᾽ αὐτῷ] α 71. ἐν αὐτω 74. καὶ ἐκωϑω- 
νίζοντο ὅτο. δὰ ἔπ. σοπ.] εἰ φγνεδαϊῖε ρεγομεϊεδαπε σασε περβεῖς ἰα ρσασίο 
σιᾶρηο δἀἰσόκε ψερίες. Νεῖ. 1Αϊ. εχ Μ5. Οοἰδεῖ, μετὰ μεσικῶν καὶ 
χαρῶ] μετὰ χάρας 44. ἡμέρας ἱπῆα] α. 134. 

Ι, ἀναβῆναι] κα το. ἀρχηγοὶ) ἀρχοντες 44) 71» 74, τοῦ, 120, 
121, 134,236. οἴκου “«ατριὼν]) οἰκὼν πατριῶν ς8, 64, τοϑ, 443, δ4ς, 

448. ΑΙά. ΑἸεχ. εορηαίϊοπα Ν ει, 1Αῖ. εχ Μ8, Οοἰδεπ. ᾿ καὶ αἱ 

γυναῖκες αὐτῶν] λα 44, 71) τοῦ, 120, 121) 134, 226. καὶ οἱ νἱοὶ--- 
ϑυγατέρες] καὶ οἱ νιοι και αἱ ϑυγατερες αὐΐων ΧΙ. καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν] 
α αὐΐων 1, ςς, ς8, 64, ττο, 243, 24ς, 248. ΑἸά. ΑΙεχ. καὶ αἱ ϑυ- 

γατέρες} -Ἐ αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες ἄὐτῶν 44, τού, 120, 134, 236. 

“Ἔ ελά, οἰ ο αὐτῶν ὈΥΐπιο, 121. “Ἑ αὐτῶν 64, 74.» 110, 243, 248. 

ΑΙά, καὶ ϑυγάτερες αὐτὼν “τ4-. καὶ οἱ τραῖδες αὐτῶν] α αὐΐων 44, 
γ1, 7γ4. κα δ, 64. καὶ αἱ ταιδίσκαι] -Ἐ αὐτῶν ΧΙ, ς8, 64) 74» 
τού, 110, 134, 236, 243. ΑἸὰ, Αἰεχ. καὶ παιδίσκαι αὐΐων λᾷς. 

11. ἕως τῇ ἀποχκαταςῆσαι) ἐὡς του ἀποκατασκηνωσα! Ιού6. εὡς 

οὗ αποχαταρῆσαι 44ς. καὶ μετὰ μεσιχῶν] και 44. καὶ αὐλῶν] 
καὶ μετὰ αὐλὼν 74) Ἰοῦ, 121) 134) 236. 

11. Καὶ πάντες---ταίφοντες) αὶ οὐτη Ἰηϊεγπηοά, 44. Καὶ τᾶν- 

τις οἱ ἀδελφοὶ] αὶ καὶ τς, ςξ8. αὐτῶν] αὐτε τοϑ. καὶ ἐποίησεν] 
καὶ ἐποιησᾶν 1ο8, 245. καὶ ἐποίησεν δες. δὰ ἔπ. οοπ).} α εῖ. [Δἵ. 
εχ Μ5. ΟοἹδεσι. συναναξῆναι) - καὶ ποιησᾶι 71) 74. 1ού, 120, 
121) 134) 2336. μετ᾽ ἐχείνων] μετ᾽ αὐτῶν 44. 

ΙΥ. τῶν ἀνδρῶν) 71. τῶν ἀναβαινόντων] των ἀναδαντων 48. 
κατὰ πατρίας αὐτῶν] καΐα τας πτατριας αὐτῶν 44, 749 τού, 120, 121, 
124γ236. , αὐτῶων ς8,71. εἰς τᾶς φυλὰς] ἐπι τὰς φυλᾶς 44. 236: 

καὶ φυλᾶς αὐτων 71. επὶ τὰς φυλᾶς αὐΐων γ4, τού, 120, 121, 134. 

α 24ς. ἐπὶ τὴν μεριδαρχίαν αὐτῶν] καὶ μεριδας ἀντων 44. «κ 71: 
καὶ ἐπὶ τὰς μεριδαρχιας αὐτῶν 74) τοῦ, 120, 121) 134. ἢ Οὐαὶ οἷ 
ΡΙῸ ἐπὶ» 1οϑ. ὥς, οὔὐο καὶ, 236. : 

Ὕ. υἱοὶ Φινεὲς} ργαεπηΐτε. οἱ ΧΙ, 64, τού, 134, 248. ΑΔ, ΑἸεχ, 
οἱ υιοι Φινεες νιε Ἐλεαζαρ τοϑ, 121. υἱοὶ ᾿Ααρὼν] ργαγλῖ. οἱ ΣΙ. 
υι8 Ααρὼν 64, 71, 1οϑ,)121, 243, 24) 248. ΑΙά. [ΠῚ Σαραΐου] 

. ῬΡδηΪΕ, ὁ 44) 74) 134) 236. κ 71») τοό6. του Σαρδιον 24ξ. καὶ 

ΚΕΦ, ἵν, 

δ4. δ; 

56. ς», 

58. 



ΚΕΦ. ν. 

6. 

ἢ, 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

4. 

15. 

τ6. 

Δαυιδ γ1. ἐκ τῆς γενεᾶς Φαρὲς] 71. φυλῆς δὲ ̓ 1ώδὰ] αὶ δὲ 44, 
21, 74, τού, 1Ο8, 120, 121) 134, 236. 

ΝΙ. τῷ 5 βασιλέως Περσῶν) α 71. ατϑ 74) τοϑ, 24ς. λόγους 
. σοφὰς} κα 44. ἐν τῷ δευτέρῳ ὅχο. δὰ ἤπ. ζοπι. 1ε4.} 71. ἐν τῷ 

ἊΣ αἥο τῆς Ἰουδαίας 121. 

ΕΣΔΡΑΣ Α. Ι 
, 

Σαλαϑιὴλ ἐχ τ οἴχου τῷ Δαυὶδ, ἐκ τῆς γενεῦῖς Φαρὲς, φυλῆς δὲ Ἰόδαν Ος ἐλάλησεν ἐπὶ Δαρεία 

τῷ βασιλέως Περσῶν λόγους σοφὰς ἐν τῷ δευτέρῳ ἔ ἔτει; τῆς βασιλείας αὐτδ, μηνὶ Νισᾶν τᾶ πρώ- 

του μηνός. Εἰσὶ δὲ ὅτοι οἱ ἐκ τῆς γῆς Ιεδαίας ἀναξάντες ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς παροιχίας, 
οὃς μετῴκισε Ναξεχοδονόσορ βασιλεὺς Βαδυλῶνος εἰς Βαξυλῶνα. Καὶ ἐπέςρεψαν εἰς Ἵερουσα- 
λὴμ χαὶ τὴν λοιπὴν ᾿Ιεδαίαν Ἑκαςος εἰς τὴν ἰδίαν “λιν, οἱ ἐλθόντες μετὰ Ζοροξάξελ, χαὶ Ἰησδ, 

Νεεμίου, Ζαραίου, Ῥησαίου, Ἔνηνξος, Μαρδοχαίου, Βεελσἄρου, ᾿Ασφαράσου, ἹῬεελίου, Ῥοΐμου, 
Βαανὰ, τῶν «“ροηγεμένων αὐτῶν. 

9 Ἁ φ᾿ 8 ἈΝ »ς"Ψ» -ς ς ΄ 9 .“ εἣΝνΝΝ 

Αριϑμὸς τῶν ἀπὸ τῇ ἔϑγους χαὶ οἱ προηγδμενοι αὐτῶν" υἱοί 

Φόρος, δύο χιλιάδες χαὶ ἑκατὸν ἑξδομηκονταδύο" υἱοὶ Σαφᾶτ, τετρακόσιοι ἑξδομηκονταδύο. Ὑ]οὶ 
᾿Αρὲς, ἑπ]αχόσιοι πεντηχκονταέξ. Ὑοὶ Φαὰν Μωὰξ εἰς τὸς υἱὰς Ἴησβ χαὶ ᾿Ιωᾶδ, δισχίλιοι ὀχτα- 

χόσιοι δεκαδύο. Ὑἱοὶ Ἤλαμ, χίλιοι διαχόσιοι πζεντηκοντατέσσαρες" υἱοὶ Ζαϑεῖ, ἐνναχόσιοι ἐδ- 

δομηχονταπέντε' υἱοὶ Χορξὲ, ἑπ]αχόσιοι “«πέντε' υἱοὶ Βανὶ, ἑξαχόσιοι τεσσαραχονταοχτώ. ὙἹοὶ 

Βηξαὶ, ἑξαχόσιοι τριαχοντατρεῖς" υἱοὶ ᾿Αργαὶ, χίλιοι τριαχόσιοι εἰκοσιδύο. Ὑἱοὶ ᾿Αδωνιχὰν, ἐξα- 
7 ΄ ͵ εν ἃ. δ 7 ε  ΄ “ εν Ν ΄ 

χύσιοι τριακονταξπ]ά' υἱοὶ Βαγοῖ, δισχίλιοι ἑξαχόσιοι ἐξ" υἱοὶ ᾿Αδιγδ, τετραχόσιοι “σεντηχοντα- 

τέσσαρες. Υἱοὶ ᾿Ατὴρ Ἐξεχία, ἐγγενηχονταδύο" υἱοὶ Κιλαι, χαὶ ᾿Αζηνᾶν, ἐξηχονταεπ]ά" υἱοὶ 

᾿Αζαρὲ, τετραχύσιοι τριρκοντοιδύο. Υἱοὶ ̓Αγνὶς, ἑχατὸν εἷρ' υἱοὶ ᾿Αρὸμ, τριωκονταδύο' υἱοὶ Βασ- 

Ἰωακὶμ α καὶ γ1. καὶ Ἰφάκειμ 121, 24. ὃ τῇ Ζοροξάξιλ] ὁ ὁ 
γαρ Ζοροδαδελ 1ο8. ὁ και Ζοροδαδελ ὕ10. καὶ ,Ζοροδαδελ 121. 
τῇ Σαλαϑιὴλ]) τα Σαλαϑαηλ ς8.. κα 71. ἐχ τῷ οἶκε τὸ Δαυὶδ] τὰ 

οἴκξ Δαυιδ ΧΙ, 24ς. λ τὰ 1δουηά. 44) 74. τού, 134,236. ΑΙά. εἶ οἰκξ 

δευτέρῳ ἔτει] ἐν τὼ ἔτει τῷ δευτέρω το. Νισᾶὰν] Νισα ΧΙ, 24ς. 
Νησαν τοό. τῇ τρώτου μηνός} τω ττρωτω μῆνι το. 

ΨΠ. Εἰσὶ δὲ ὅτοι] α εἰσι δὲ τοῦ, 121. οἱ ἐκ τῆς] κα οἱ ς8, 64, 
749) 1ού, χιρ, 134, 24) 248. ΔΙά. ΑΙεχ. α ἐκ τῆς 1οϑ, [21. 
ξαντες] Ῥγαγηῖιι. οἱ 11, ΧΙ, ς8, 64, 1Ιού, 119, 120, 134, 244, 248. 
ΑΙά. ΑΙεχ. οἱ ἱ ἀναδαινοῖῆες 74. ἐκ τῆς 2) - παροικίας] κα οὔπὶ ἰῃ- 
τετταθὰ. 44. ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας] ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσιας 4. κεκ 
τῆς τοϑ. τῆς τυαροικίας] τὴς ἀποικεσιὰς τοϑ, 121. ὃς μετῴκισε 

βασιλεὺς Βαξυλῶνος] .α 44. ρει. 

ὁ 74. 
ΨΠ]Ι. Καὶ ἐπέρρεψαν] και ἐπερρεψεν ς8, το, οής. (248. υἱ νἱάο- 

τατὴ ΑΙά. α:τοι ἐπερρεψαν 71. καὶ τὴν λοιπὴν Ἰψδ.} α και ΧΙ. εἰ 

ἐπ οταπο: εἰυἑαίες διάσα Ν ει. 1Αῖ. εχ 5. (οἰδεσί. ἕχαςος} ἑκαφὸν 

44η 74. τού, 134, 236. 

)1γ 74, τού, 120, 121,)134.- Οἱ ἐλθόντες ρταδτλϊε, καὶ ατοι 44, 715 
74, τοῦ, 120, 121) 134, 236. οτε ελϑούες ςς. καὶ Ἰησξ] καὶ [η- 
σες 11. Νεεμίον] Νειμιες ς ς. ργαιηϊ, χαὶ το8. Νειμίε, Ζα- 
ραίου, Ῥησαίου] κ)1. Ζαραΐ} Σαραια 1τοϑ, τ19ρ. Ζαχαρια 243, 
248. ΑΙά. Ῥησαίου] -- Μαιαιναμινιος (πιᾶγρ. 80 δαάεῃι τ.) 11. 
Ῥεησαιε ξξς, 64, 119, 243, 248. ΑἸΙά,. Δαιμιξ τοϑι ᾿Ἐνηνίος} Ἐνη- 
νιος 11, ΧΙ, 44, ὅ4, 71, 74» τοῦ, 110, 134, 243, 24ς. ΑΙά, Μαρενιος 
ξς. Ἐνινηου ς8. Ναμανι τοϑ. Ἐνινιε 248. Ἐνηνίς Αἰεχ. Βεελ- 

σάρόυ] Βελσαρου 71. Βαασαρμασφαρ 1ο8. κα 245. ᾿Ασφαρᾶσου) 
Ασφαρασερ 445 τοό. Ασφαρᾳ 71. Βαγδᾶι 1το8. λ 245. Ῥεελίε] 
Βορολείου 11. Ἑλιου 44. Βοροδιου ᾿ς. Σουρεελιου γι. Ναουμ τοϑ. 
κ 24ς. Βοροὴλ 2 Οοάϊςεβ ϑεγρὶὶ. ῬῬοΐμε] Ροημε ς8, 120. αὶ τοϑ, 
24ς. Ῥομελίου ΑΙεχ. Ῥὲμ 2 Οδδῖρει ϑεγρὶ!. Βαανὰ] -- Μαιφαρ 
1ο8. ἕνα (6) 24ς. 

ΙΧ. ᾿Αριϑμὸς---ροηγ. αὐτῶν} Εἰ ἀϊὶε 9 ΜμΠΙΘΡῊΣ δ πεῖ: δογαπι, δὲ 
2 γἰποῖρες εογμσε Ν᾽ εἴ. 1,δῖ. εχ ΜΜ8. Οοἰρεῖῖ. καὶ οἱ τοροηγέμενοι αὐ- 
τῶν] α 44. καὶ οἱ τρροηγεμενοι αὐτὼ τού, καὶ των προηγδμενων αὖ- 
τῶν τοῦ. κ οἱ 236. υἱοὶ Φόρος] ργαετηἶτε. οἱ ΧΙ. ῥγρεπηϊ. αριϑμος 
τῶν ἀπὸ τὸ εὔνες 1οό. υἱοι Φαρες 1Οϑ8, 121. δύο χιλιάδες] δισιχι- 

λιοι 44) τοϑ. χίιλιαδὲς δυο 248. δύο χιλιάδες καὶ ἑκατὸν ἑδδομη- 
κονταδύο} εδδομηκονταδυο χιλιαδὲς (11. ἴῃ τρᾶγρ. δάάϊε, καὶ ροβ.) 
ξς. καὶ ἑκατὸν] αὶ καὶ 44. 1ο8. υἱοὶ Σαφᾶτ] νιοι Ασαφ 1]. 

ΤΔΓΡ. υἱοι Σαφατιὰ τοϑ. 

ἴΏΔΓΕ. 
Χ, Υἱοὶ ᾿Αρὲς] νἱοι Ηρα τοϑ. χρη. οἱ 24ξ. 

ἑξακόσιοι τοΒ. πτεντηχονταίξ} τεντηκονΐα δυο τοϑ. 
ΧΙ. Ὑἱοὶ Φαὰϑ] υἱιοι ῷϑαλει 1. υἱοῖ ὥῷαϑλει ςς. υἱοι Φααῦ 

ς8. καὶ εὔδομηκοία νιοι Φααϑ ἡγόμενου 108. νιοι Βααϑ 110. 
Ἔ πγάμενου τωι. υἱοι Μααϑ 24ς. νυἱοι Φαραμωθ 248. υἱοὶ Φωὰϑ 

ἑπ]ακόσιοι] 

τοϑ. καὶ Ῥωδξ 13 Οοάϊοεβ ϑεγρὶϊ. 

ι} 

ἄνα" 

εἰς τὴν ἰδίαν τόλιν] εἰς τὴν πολιν αὐτῷ 44. 

τετρακόσιοι ἑδδομηκονταϑδύο] τοβ. 11. 

᾿Οὐοάεχ υδὴε ϑεγρὶ. 

ΑΙεχ. Μωδδ] Μωαβεις ςς. Τιμωαδ 58. Μωσιξ 34ς. Μωαδ-- 
Ἰωὰθδ] αὶ οὐμπὶ ἱπιαπτηοά, 44. 248. εἰς τὲς υἱὰς] τευ ςς, δᾷς. τοῖς 
υιοις 1τοϑ. εἰς τὰς υἱὸς Ἰησξᾷ καὶ Ἰωὼξδ] α κα, 64, 119, 243. Αἰά. 
καὶ ἸωΔΕ] καὶ Ῥοδραξ 11. καὶ Ῥοδοαμν ςς. καὶ Ιωξαῦ ς8. , και 

ὀκτακόσιοι] ἐπΊακοσιοι 4(ς. 
δικαδύο] δυο 11, ςς. δωδεκα 44, 121. 

ΧΙ. Υἱοὶ Ἠλὰμ] υἱοι Ἰωλαμου δνο 11, ςς. υἱοι Λαμ, 74. 
Ἡλου 24ς.- χίλιοι διακόσιοι] δισχίλιοι διακοσιοι ΧΙ. α διακοσιοι 
44. χίλιοι διακόσιοι τσεντηκοντατίσσαρες} , 11, ςς. ταεντηκοῦῖα- 
τίσσαρες] τεντηκονταεις 24ς. υἱοὶ Ζαϑεὶ] υἱοι Ζατον 11, ςς. υἱοι 
Ζαϑϑεᾳ τοϑ. ἐγνακόσιοι] ἕχᾶτον ξς. ἐἑδϑομηκοϊαπίντε) τεσσα- 
ρακούΐαπεντε ΧΙ, 44, 52, 58, 64, 715) 74) 1οϑ, 110, 120, 121,134, 236, 

243,24, 248. Αἰά, Αἰεχ. απεντε ςς. τεσσαρακοντα χῶιϊι πέντε τοῦ. 
υἱοὶ Χορβὲ] υἱοι Χορμε 44. νοι Χορε ς8. υἱοι Χορμι τού. υἱιοι Ζακ- 
τῶι τοϑ. υἱοι Χορθι 24ς. υἱοὶ Κορθδὲ ΑΙά. υἱοὶ Βανὶ] υιοι Βαν τού. 
υιοι Βαναιῷ τοϑ. τεσσαραχονταοκτώ] τισσαρακονταδυο τοβ. 

ΧΠΙ. Υἱοὶ; Βῃδαὶ] υἱοι Βηϑαι ΧΙ, 24ζ. υἱοι Βηγαι 44) τοῦ. υἱοι 
Βηχε ςζ. υἱοι Βηδα 8. υἱοι Βηϑὲ 71. υἱοι Βακχϑε 1ο8. νιοι Βι- 
δαϊΐ 243. ΑΙά,. τριακοντατρεῖς]} εἰκοσιτρεις ΧΙ, 44, ς8, 64, 71» γ4, 
τού, 1τοϑ, 110, 120, 121) 134, 236, 243, 245, 248. ΑΙεχ. υἱοὶ ᾿Αρ- 
γαὶ] υἱοι ᾿Αρα ΧΙ, 444 ς8, 64, 71), 74, τού, 119, 120, 121, 134) 236, 
24ς. νιοι Αξαϑ' ς2. νιοι Αρχᾶϊ ςζ. νιοι Ασγαδ τοϑ. υἱοι Σαταὃ 
243, 248. υἱοὶ Σαδὰς ΑΙά. υἱοὶ ᾿Αγαῶ ΑΙςεχ. χίλιοι] τρισχιλιοι 

ΧΙ, 44. 53, 58, 64, 71, 74» τού, 120, 121, 134) 243. 24) 248. ΑἸά. 
ΑΙεχ. δισχίλιοι το8. τριακόσιοι} αὶ 44- διάαχοσιοι ς2, τοϑ, 243, 
248. ΑΙά, ἑξακόσιοι ΑΙεκ. εἰκοσιδύο] εδδομηκονταδυο τοϑ. 

ΧΙΨ. Υἱοὶ ᾿Αϑωνικὰν] υἱοι Αϑωνικαμ 11, ΧΙ, 44, 64) γ4) τού, τοβ, 
110) 120, 121) 134») 236, 243, 244) 248. ΑΙεχ. υἱοι Δονικαμ 71. 
Ῥγϑετηἶτε, οἱ Α14, ἑξακόσιοι τριακονταεπῖ  } α ἕξακοσιοι 11. ἑξακο- 
σιοι ἐξηκονταεπῆα ΧΙ, 44, 58, ὅ4, 71, 74. τοῦ, 110, 120, 121, 134, 
236, 243, 24ς, 248. ΑἸ]Ἰά. ἑξακοσιοι ἐξηκονταεξ τοϑ. ἑξακόσιοι τεσ- 
σαρακονταιπΊά ΑἸεκ. υἱοὶ Βαγοΐ} υἱοι Βοσαι 11. νιοι Βαγοϑι ΧΙ. 
υοι Βοες ςς. υἱοι Γαξω ς8. υἱοι Βαγοαι 1το8. ἑξακόσιοι ἕξ] εξη- 
κονταῖζξ ΧΙ, 64.71, 74, 1ο8, 110, 121) 134, 243, 24ς, 248. ΑἸ4. ΑἸεκ. 
ἐξακοσιοι εικοσιεξ 44. ἕξηκοντα ἐπα 226. υἱοὶ ᾿Αδινὰ] υἱοι Αδειλιε 
11. νιοι Αδιλιε ςς. υἱοι Αδανιξ ς8. υἱοι Αὐδει τοΒ. υἱοι Ανιδ 24. 
τετρακόσιοι] ἐξακοσιοι το, πεντηκοιϊατέσσαρες) πεντηκονταεξζ 24ς. 

ΧΨ. Υἱοὶ ᾿Ατὴρ] υἱοὶ Αξηρ 11, ςς, τοβ. ᾿Εζεκίχ] αὶ 44. τω 
Εζεκια τοϑ. ἐννενηκονταδύο]} α ΠῚ, ς ς. εννενηκοντὰ ἐννεᾶ ς2. εννε- 
νηχοντὰ χαὶ δυο 74. εννενηκοῦα καὶ οχτω τοϑ. ενγενήκοντα ἐξ ας. 
υἱοὶ Κιλῶν] νιον Κηλᾶας 44. υἱοι Κλεοραν ς2. υἱοι Καιλαν ςς. νιοι 
Κειλαν 64, 243, 248. ΑΙά. υἱοι Κηλαν 1οό. υἱοι Βασσει το8. υἱοι 

Κηλαμ 24ς. υἱοὶ Ἰλῶὼν 6 Οοαΐοε5 δεγρὶ!. καὶ ᾿Αζηνᾶν] καὶ Αζη- 
γᾶς 11. υἱοι Αζηκαν ΧΙ], 121. α 44. καὶ Αζητας ς, ςς, 64, τοῦ, 
119, 120, 134) 243) 848. ΑἸά. ΑἸεχ. καὶ Αζιτας ς8, 71. καὶ Λζη- 
τὰν 74. καὶ Αζηκα 24ς. καὶ Ζὴτ 6 Οοὐϊοες 5εγρί. καὶ ᾿Αζὴτ 

᾿ ἑξηκονταεπΊα } ῥγφτηϊ. οκταάκοσιοι ΧΙ, 141, 
24ς. υἱοὶ ᾿Αζαρὲ] υἱοὶ Αζαρε ΧΙ, 44, 64, γ4, τού, 119. 120, 121, 

134, 236. ΑἸεχ. υἱοι Αζεραν 243. ΑἸά. υἱοι Ζερα 245. υἱοι ᾿Αξαεραὺ 
48. τριακονταδύο] α 11. 
ΤΟΙ, Υἱοὶ Αννὶς7 νιοι Αννιας ΠῚ, ΧΙ, ς8, 64, 110, 120, 121).134, 

υἱοι͵ 



ας 

ἄσμω 24ς. 

ΕΣΔΡΑΣ ΔΑ. 

σαὶ, τριαχόσιοι εἰκοσιτρεῖς' υἱοὶ ᾿Αρσιφερὶδ, ἑχατὸν δύο. Ὑοὶ Βαιτηρές, τρισχίλιοι Θέντε" 

υἱοὶ ἐκ Βαιϑλωμῶν, ἑκατὸν εἰχοσιτρεῖς. Οἱ ἐχ Νετωφᾶς, πεντηκονταπέντε' οἱ ἐξ ᾿Αναϑῶϑ, 

ἑχατὸν ππεντηχογταοχτώ" οἱ ἐκ Βαιϑασμῶν, τεσσαρακονταδύο. Οἱ ἐχ ΚαΡῤΙχθίει εἰχοσιπέντε" οἱ 

ἐχ Καφείρας, καὶ Βηρῶγ, ἑπ]αχύσιοι τεσσαραχοντατρεῖς. Οἱ Χαδιασαὶ χαὶ ᾿Αμμίδιοι, Τετραχό- 

σιοι εἰκοσιδύο; οἱ ἐκ Κιραμᾶς καὶ Γαξξης, ἑξαχόσιοι εἴχοσι εἷς. Οἱ ἐκ Μαχαλῶν, ἑχατὸν εἶχοσι-- 

δύο: οἱ ἐκ Βετολίῳ, ππεντηχονταδύο" υἱοὶ Νιφὶς, ἑχατὸν ππεντηχονταέξ. Ὑοὶ Καλαμωλάλε, καὶ 

Ὥνϑς, ἑπ]αχόσιοι εἰκοσιπέντε" υἱοὶ, Ἱερεχὰ, διαχόσιοι τέσσαρα κου ἑαβεντεν. ὙἹοὶ Σαγάας τρισ- 

χίλιοι τριακόσιοι εἷς. Οἱ ἱερεῖς οἱ υἱοὶ ᾿Ιεδδὲ τῇ Ἰησᾶ εἰς τὰς υἱὲς Σανασὶξ, ὀχταχόσιοι ἑξδο-. 

μηκονταδύο: υἱοὶ Ἐμμηῤᾶϑ,, διαχόσιοι πτεντηχονταθύο. ὙἹοὶ Φασσάρε, χίλιοι τεσσα αχον τα: 

επ]ά" υἱοὶ Χαρμὶ, διαχόσιοι δεχαεπ!ά. Οἱ Λευῖται οἱ υἱοὶ Ἰησᾶ, χαὶ Καδοήλε, χαὶ Βάννε, χαὶ 

Σεϑδίε, ἑξδομηχοντατέσσαρες. 

υιοι Ανᾶνμε γ1. νιοι Ανανιᾶς 74, 243) 248. 

ΑΙά. υἱοι Ανιας τού, 24ς.. νἱοὶ ᾿Αρὸμ] υιἱοι Ααρων ΧΙ. υἱοι Αρεμ, 
58. κα 248. υἱοὶ ᾿Αρὼμ ΑΙά. τριακονταδύο] ΑΣΙ, ςς, 58, ὅ4, το, 
243, 24ς, 248. ΑΙ4. διαθεῖ ἴῃ οἰιαγαδξ, τηΐποτε ΑἸεχΌ υἱοὶ Βασσαὶ] 
υιοι Βασαν ΧΙ. (ςς. οοττ. Βασσαν.) υἱοι Βασα 44,71» 110, 134. 24. 

καὶ Βασσα ς8. νυιοι Βασσα 64, 74» τοό, :20, 243. ΑΙὰ, Αἰεχ. υἱε 

Βασσα 121. υἱοι Βαασα 248. υἱοὶ ᾿Αρσιφαρὶ] υἱοι Αρσιφορην 58. 
Ὡραΐ τοϑ. υἱοι Αρσιφερις 245. υἱοι Αρσηφερηϑ 248. υἱοὶ ᾿Αρσι- 
φαρεὶϑ Αἰεχ. ἑκατὸν δύο] α 11, ςς. 
719 1ού, 1109, 120, 121, 134, 236, 245. ΑΙεχ. 
4. εκᾶτον καὶ δεκαδυο τοϑ. 

ΧΥῚῚ. Υἱοὶ Βαιτηρὲς] νιοι Βετηρες 44, 74, τού, 436. υἱοι Μετη- 
ἔδς 71. ΑἸά4. υἱοι Ασομ 1ο8. υἱοι ΒεΤΉρΒε 110. υἱοι Βαδετηρες 24. 
τρισχίλιοι. πέντε] α 55. διακοσιοι το8. πίντε] δεχάπεντε τού. εἰ- 
κοσιτρεις τοϑβ. υἱοὶ ἐκ Βαιϑλωμῶν] υἱο; Γαξαων εννενηκοντάπεντε 
υιοι Βιϑλεεμ το. ἐκ Βαιϑλωμῶν] ἐκ Ραγεϑλωμὼν 11. εκ Βεελω- 
μὼν ςς. εκ Βιϑλωαμὼν ς8. ἐκ Βεϑλωμων γ4ᾳ. ΑΙά, ἐκ Γεϑλωμων 
24ς. εχ Βεϑλομῶν 248. 

ΧΥΨΤΙΙ. Οἱ ἐκ Νετωφὰς] οἱ εκ Νετεδας ΤΙ, ςς. υἱοὶ Κυρὰ 71. 
υιοι ἐκ Νεέτωφας γ4. νιοι Νετωφατι τοϑ8, υἱοὶ ἔκμετοφα 24ς. οἱ ἔχ 

Νετωφαὲ ΑΙεχ. τπιντηκονταπέντε } ἑκαΐον δεκαεΐξ τοϑ. Ργαπιῖε. δια- 
κοσιοι 24ς. οἱ ἐξ ̓ Αναϑὼϑ᾽] οἱ εκ Ενατι 11, ἐς. οἱ εξ Αναϑὼρ 74. 
υιοι Αναϑὼϑ ὅδε. υἱοι εἶ Αναϑωδ 148, οἱ ἐξ ̓ Αναξὼϑ ΑΙά. πεν- 
τηχονταοχτώ)] ερκοσιοκτω τοϑ. οἱ ἐκ Βαιϑέμμὼν) οἱ εκ Βαιτασμων 
Ζαμμωϑει 11. οἱ εχ Βαιϑϑαμων 44. οἱ ἐκ Βετασμων Ζαμμωϑθει ξς. 

236. νυιοι Ανανιᾶ 44. 

ἑχάτον δεκᾶ καὶ δυο 

οἱ ἐκ Βαιϑσαμως 64. οἱ ἐκ Βαιϑασμωδ 71, 74) τού, 119» 120, 121,- ᾿ 
οἱ ἐκ Βε9- 

τεσσαρακονταδύο} κα 11, ςζ. 
134. ΑΙεχ. υἱοι Ασμωθ τοϑ. οἱ ἐκ Βεϑσαμὼως 243. ΑΙά.. 

οἱ ἐκ Βεϑσαμυρ 248. 
Ῥγβεηϊ. εκαΐον τοϑ. 
, ΣΙΧ. Οἱ ἐκ Καριαϑιρ}] Ἐξ δὴν μϑ να δὲ 11. Καριϑιαριοι 44. 
Καρταϑειαριος ςς. οἱ ἐκ Καριαϑ Ἰαηρος ς8. οἱ ἐκ Κὰριαϑιαριος 
64,1 10, 120, 134, 343. ΑΙεχ. ἔς, ἤπε ἐχ, ΔΙά. οἱ εκ Καριϑιαρι 71, 
"4. οἱ ἐκ Καριαϑαρ τού. υἱιοι Καριαϑιαρειμ τοῦ. οἱ ἐκ Καρια- 
διᾶρι 121, 236. οἱ εχ Καριαϑιαρειμ, 24ς, 248. εἰκοσιπέντε] ῥΓε- 
ταῖκτ. διακοσίιοι 71. 1ο8. οἱ ἐκ Καφείρα!] οἱ ἐκ Παρας 11. οἱ εκ 
Χαφιρας ΧΙ. οἱ εκ Λαφειρεις 44. οἱ Ἐπειρας ςς. οἱ εχ Καιφηρας 

8. και Κεφηρὰα 1ο8. οἱ ἐκ ΣΧαφειρας 110, 121, 134) 536. οἱ ἔχ 

Καφίρας ΑἸά. ΑΙεχ. ἔκ Καδιῶς Οοάεχ υπυ5 ϑεγρὶ!. καὶ Βηρὼν] 
χαν Βηρων ΧΙ, ς8, 64, 719 74, τού, 1οϑ, 110, 120, 121, 134, 236, 243, 
24. 248. ΑἸά. ΑΙεχ. κα 44. 

ἑπ]ακόσιοι) τετρακόσιοι Οοάεχ πηυ8 ϑεγεὶϊ. 
ΑΙ], ες. τριαχοντατρεις 348. 

ΧΧ, Οἱ Χαδιασαὶ] οἱ εκ Πειρας ἐπΐακοσιοι. οἱ Χαδιας 52, 348. 
ἔς, πἰἢ Πιρας, 64. ΑΙά. οἱ Χαλδιας 119. οἱ Χαδιας 243. οἱ Χαδ- 
σασαι 24ς. Βιαδεῖ οἱ ἴῃ ομαγαξξ. πηϊπογε ΑἸεχ. Οἱ Χαδιασαὶ διε. κἀ 
ἤη. ςοπ1.} υἱος τῆς Ῥαμα και Γαδαα ἕξακοσιοι εἴκοσι. τρεῖς 1ο8. καὶ 
᾿Αμμίδιοι] χαι Αμμιδυοι 52. 
καὶ ᾿Αμμιδαῖοι ΑΙεκ. ἐκ Κιραμᾶς} ἐκ Καριαμα ΧΙ. εκ Κιριμα 

44. εχ Κιμαρας τς. Ἐκπραμα 58. ἐκ Κιραμα 64) 74, τού, 110, 
120, 121, 134, 236, 243, 248. ΑἸΙά. ΑΙεχ. ἐκ Καριαμα 24ς. καὶ 
Γαξθης] Καξξης (ομλ!ο καὶ 11. κα 44. και Γασξης ςς. κα Γαξη 
ς8. και Γαῦδης 64) 243, 248. ΑἸά. καὶ Αμιδιοι 71. καὶ Γαξης 74, 
24:. εἴκοσι εἷς] ακοσίτρεις ΧΙ, τρεῖς 24ξ. 

ΧΧΙ. Οἱ ἐκ Μακαλὼν) οἱ εκ Πλακαλὼν 55. 
οἱ ἐκ Μαχκαμωὼν “1. ἀνδρες Μακμαϑ τοϑ. οἱ ἐκ Μακαδὼν 24. οἱ 
ἐχ Βετολίῳ] οἱ εκ Βητολιῶν ΧΙ, ςζ, 71, 121,134) 226. οἱ εχ Βητωλιῶν 
44. 74» 120. Δ 58. οἱ ἐκ Βιτωλίων τού. ανδρες Βαϑηλ τοϑ, οἱ ἐκ 

Οἱ ἱεροψάλται υἱοὶ Ἄὐδρ, ἑχατὸν εἰκοσιοχτώ. 

, λῶλῃ] υἱοι Καλαμωχαλε ΄. 
ἑκάτον δεκαδυο ΧΙ, ς2, ς8, 64, 

᾿ Σανασὶ δ] αὶ οὑπὶ ἱπιειτηςά, 44. 

ΔΙ, 134, 2326, 243, 448. Αἰά. ΑἸεχ. 

καὶ ἐξ ᾿Αμὶδ Οοάεχ υπι8 ϑ8εγρῖϊ. 
τεσσαρακχοντατρεῖς)᾿ 

καὶ Αμωδιοι ς8. “καὶ οὐ Αμμιιδιοι γ4.᾽ 

᾿ς δέκα ἐξ χ4ς. 

οἱ εκ Μαάκιλωι ς8. 

οἱ δυρωνον υἱοὶ 

Βητολιῶ 110. οἱ εκ Βηταλιων 24ς. οἱ εκ Βητωλίιῳ 244. ΑΙά. 

Βιτωλιας 248. τοεντηκονταδύο]} δυο ςς. 
Ται διακοσιοι εἰκοσιτρεις υἱοι Ναξαν τοϑ. 
111. οἱ Νιφις 44. υἱοι ΝΝηφεις 8. 
1οϑ. οἱ Ὑνιφεῖις 44ς. υἱοὶ ΝΝηφὶς ΑΙά, 
δυο 24ς. 

ΧΧΊΙ. Υἱοὶ---εἰκοσιπέντε) λ οὐπὶ ἰηϊεττησά, ς8, 

οἱ εχ 
α 88. Ργϑιηϊί. χαὶ τῆς 

εν , ν υιοῖ Νιφις] υἱοι Φινεις 
υιοι Νίφες 71. νιοι Μάχμεις 

Ὑἱοὶ Καλαμω- 

ξς. Υἱοὶ Καλαμωλάλε ὅς. δὰ ἔπ. σογη.] υἱοι Οἰλαμ, ἐτερα χίλιοι 
διακοσιοι τοεντηκοντατεσσαρες, υἱοι Ηιραμ. τριαχοσιοι ερκοσι" υἱοι Λυδ- 
δωμαιδ και Ανω ἐπΐακοσιοι τρεντηκονταν υἱοι [ριχω τριακόσιοι τεσσα- 
ρακοντάπεντε 1οϑ. καὶ Ὡν" ] λ 44. εἰκοσιπέντε] πεντε 243. 

τισσαρακοντὰ πέντε 24ς. υἱοὶ ΤεΡΙΧῈ] υἱοι Ἐρεχα 44. υἱοι Ιεραχε 
γ4. νιοῖ ἱερεχω το. λα 24ς. διακόσιοι] τριακοσιοι 44) ς2, ς8, 64, 
71) 74ν τοῦ, 110, 120, 121, 134) 230,243,248. ΑἸά. οκταχοσιοι ςς, 
διακόσιοι τεσσαρακοντάπέίντε] α 24ς. 

ΧΧΙΙΠ. Υἱοὶ Σανάας} υἱοὶ Σαμαὰ 11. υἱοι Αναᾶς ΧΙ, εβ, όᾳ, 
243. ΑΙά. νιοι Σανδὲ ςς. υἱοι Σαναιας 71. υἱοι Σανᾶς τοῦ. υἱοι 

Σαναῶ 1τοϑ. υἱοι Ναας 119. νυἱοι Ανᾶς 24ς. υἱοι Αννας 248. 
τριακόσιοι εἷς] τριακοσιοι τριάκοντα ΧΙ, 44. 52, ς8, 64, 71, τού, 110, 
120, 121) 134, 243, 24.) 248. ΑΙά. ΑΙεχ. τριάκοντα τρεῖς γ4.- εξα- 
κοσιοι τριαχοντὰ 1ο8. τριώκοσιοι τρεῖς 236. 

ΟΧΧΙΨΝ. Οἱ ἑερεῖς] υἱοι τῶν μερεωὼν τοϑ. οἱ υἱοὶ ἸΙεδδδ] οἱ οἱ υιοι Ἐδὸς 
ΧΙ. υἱοι Εδδὲ 44. κα οἱ τοό. ΑἸεχ. υἱοι [εὐδὲκ τοϑ. οἱ υἱοι Πεόϑαει 
24ς. υἱοὶ ᾿Ιεδδὲς 2 Οοάϊοεβ δεῦρ. τὸ [ησῈ] τὸ υιδ Ιησε 11, ες, 
64, 71, 74) τού, 110, 120, 121) 134) 226, 243, 248. ΑἸά, τῶ οἴκὼω 

Ἰησπ τοϑ. τὸ υῖϊξ Ηλι 24ς. υἱξ Ἰεσὰᾷ 2 Οοὐΐοεβ δεγρὶ. τῇ Ἰησᾷ 
εἰς τὰς νἱὰς} ῥγοργηϊίτ, τα 24ς. εἰς 

τὲς υἱὲς Σανασὶ 6} α ς8, τοβ. ἀυο Οοάϊςε5 ϑεγρὶ. Σανασὶδ] Σανα-᾿ 

ξδεις 11, ςς. Ανασιδ ΧΙ]. Ανασηδ γ1. Ανασριᾳ 110. Ανασειδ 24ς. 
ΑΙεχ. Σανασηβ 248. Σανασεὶδ ΑΙὰά, ὀκτακόσιοι] ἐνναχοσιοὶ 44. 
ξ2, 64, 71. τού, 1τοϑ, 119), 120, 121, 134, 236, 243, 24ς,) 248. ΔΙΑ, 

2 Οοάϊΐςοε8 ϑογρῖϊ. ἑδδομηκονταδύο] εδδομηκονατρεις τοϑ. υἱοὶ '᾽Εμ- 
μηρὼ} υἱοι Ερμηρα Π. υἱοι Ἐμμηρε ΧΙ. νυιοι Ἱερμηρες ς ς. υἱοι Ἐμ- 
μιραϑ' γ4.. υἱοι Ἐμμὴρ 1ο8. κα 24ς. υἱοὶ ἐκ Μηρὰϑ ΑΙ4ά, διακό- 
σιοι} οκταχόσιοι ΧΙ]. χίλιοι 44, ς2,) 64, 71) 74» τού, 1οϑ, 110), 120, 

διακόσιοι τεεντηκονταδύο} 
Α 243. 

ΧΧΥ. Υἱοὶ Φασσέρε)} υιοι ὥασσεαρ τς. νιοι Φασσαρε 64, 243, 

248. υἱοι Φαδασσερ τοϑ. υἱοι Φασϑοερας 24ς. - χίλιοι] χιλιοι 
διακοσιοι 11, 44, ς2, ς8, 64, γ1, 74. τού, τοϑ, 119, 121, 1349, 236, 

243. 248. ΑΙεχ. χίλιοι οσκτάκοσιοι ΧΙ. τετραχισχίλιοι διακοσιοι ἐς. 

Ἔ τετρακόσιοι 44ς. υἱοὶ Χαρμὶ] νιοι Χαρμη ΧΙ, 24ς. ΑἸεχ, υἱοι 
Καρμη 48, 64, ττο. ΑΙά, υἱοι Αραμν το. διακόσιοι] χιλιοι ΧΙ, 
445 2, ς8, 64) 71, 74. τού, τοϑ, 119, 120, 121, 134)2306, 243) 243) 

248. ΑΙ, ΑἸεχ. δικαεπῆα] εδδομηκονταεπῖα 44. ᾿ 
ΧΧΥῚ. Οἱ Λενῖται] οἱ δὲ Λενιται ΧΙ, γ4) τού, 110, 120, 121, 

134) 216,243, 24ς, 248. ΑΙά. ΑΙεχ. υἱοι τῶν Λευίτων 1ο8. οἱ υἱοὶ 

ἸησΒ] α οἱ ΧΙ, ςς», τοϑ, 120. υἱοι ἴηστϑε 445 74) 1οῦ, 1109») 121, 134) 

236. ΑἸεχ. οἱ νιοι Ιεσσδε 64) 243, 248. ΑΙά, 
καὶ Καδοήλε] εἰς Καδοηλε 11. καὶ Καδμηλε ΧΙ. 

εἰς Κοδοηλε ςς. καὶ Καμηχλε ς8. καὶ Καϑδμινλε 64. καὶ Καδμι- 

ἩΔΕΊΙΟ, 121. ΑΙεχ, καὶ Καδωηλε 236. καὶ Καδμιλλε 243. ΑἸὰ. 

Μινλε 24ς. καὶ Καδμυλῃ 248. καὶ Καδοήλε---ΣεδιΕ}] αὶ οὐπὶ ἷπ- 
τεττηθά. 44. υἱοί Δεκμιηλ τοῖς υἱοῖς Οδεια τοϑ. καὶ Σεϑί4] και 

Σεη 64. καὶ Σξιξ 243, 248. ΑΙά. καὶ Σελειε 24. 

ΧΧΥΙ, Οἱ ἑροψαάλται] υἱοὶ εροψαλται ΠΠ, ςς, 64,71» 74» 131» 

οἱ νιοι ἴησεε (8, 71. 

τοεντηχονταίξ} τπεντηχογτα.- 

ΚΕΦ, ν, 

οἱ Καλωμαλᾷε 44. υἱοι Καλαμονλαλκ 



κεφ. ν.. : : 
ν 2 ν, . Ν ν ΄ ε 

Σαλὲμ, υἱοὶ ᾿Αταρ, υἱοὶ Τολμᾶν, υἱοὶ Δαχδθ, υἱοὶ ᾿Ατητὰ, υἱοὶ Τωξὶς, πτάντες ἑχατὸν τριάχον- 
ες 5 Ν ε “" Ν 2 . ᾿ “ 

. ταεννέα. Οἱ ἱερόδελοι, υἱοὶ Ἡσαῦ, υἱοὶ ᾿Ασιφᾶ, υἱοὶ Τταξαὼν, υἱοὶ Κηρᾶς, υἱοὶ Σεδὰ, υἱοὶ Φα-- 

ω ο 

ΕΣΔΡΑΣ α. ἢ 
Ὁ 

Ν Ως 2 ν », 

λαίου, υἱοὶ Λαδανᾶ, υἱοὶ ᾿Αγραξα, Ὑοὶ ᾿Αχδδι υἱοὶ Οὐτὰ, υἱοὶ Κητὰξ, υἱοὶ ᾿Αχχαξὰ, υἱοὶ Συ- 
3 Ν᾿, .] δ Ν 

, ξαὶ, υἱοὶ ᾿Ανᾶν, υἱοὶ Καϑβὰ, υἱοὶ Γεδδᾶρ, Ὑἱοὶ ᾿Ιαΐρου, υἱοὶ Δαισᾶν, υἱοὶ Νοεξᾶ, υἱοὶ “Χασεξᾶ, 
υἱοὶ Καξηρὰ, υἱοὶ ᾿Οζίου, υἱοὶ Φινοὲ, υἱοὶ ᾿Ασαρὰ, υἱοὶ Βασϑαϊ, υἱοὶ ᾿Ασσανὰ, υἱοὶ Μανὶ, υἱοὶ 

Ναφισὶ, υἱοὶ ᾿Αχὸφ, υἱοὶ ᾿Αχιξὰ, υἱοὶ ᾿Ασδξ, υἱοὶ Φαραχὲμ, υἱοὶ Βασαλὲμ, Ὑἱοὶ Μεεδδὰ, υἱοὶ 

Καεϑα, υἱοὶ Χαρέα, υἱοὶ Βαρχδὲ, υἱοὶ Σερᾶρ, υἱοὶ Θομοῖ, υἱοὶ Νασὶ, υἱοὶ ᾿Ατεφά: Ὑοὶ “φαῖδων 
Σαλωμὼν, υἱοὶ ᾿Ασσαπφιῶν, υἱοὶ Φαριρὰ, υἱοὶ ᾿Ιειηλὶ, υἱοὶ Λοζὼν, υἱοὶ ᾿Ισδχὴλ, υἱοὶ Σαφυΐϊ, Ὑἱοὶ 
“γιὰ, υἱοὶ Φαχαρὲν,, υἱοὶ Σαξιῆ, υἱοὶ Σαρωϑὶ, υἱοὶ Μισαίας, υἱοὶ Γὰς, υἱοὶ ᾿Αδδὲς, υἱοὶ Σεδᾶ, 

134,,.236, 243, 245. ΑἸά. α 44) 1ο8. υἱοὶ ᾿Ασὰφ] Ἔ ιεροψαλται 

44. νιοι Σαφατ γι. -Ὁ οἱ αδοι τοϑ. εἰκοσιοχτώ) τεσσαρακοντα- 

οχτω ΧΙ, ς2, 58, 64, 74.110. 120, 121,134, 230, 243, 2΄ς, χ48. ΑΙά. 

ΑΙεχ. τεσσαράκοντα 44. 1Ιοό. τεσσαρακοντῶ πέντε 71. 

ΧΧΨΊΙΙ. Οἱ ϑυρωροὶ] -- τετράκοσιοι ςς. υἱοι τῶν πυλωρῶν 1οβ, 
᾿ μὶοὶ Σαλὲμ] οἱ Ισμαηλ ςς. νιοι Σελλὲμ τετρακόσιοι τοΒ. οἱ νιοι. 

Σαλωμὼν 24ς. Σαλὲμ---ΤΩβὶς] Ισμαηλπ νιοὶ Λακεδατα χίλιοι 
νιοι Τωξεις 11. υἱοὶ ᾿Ατῶρ] υἱοι Ατὴρ ξςς. χαὶ Αταλ 64,243,248. 
αὖον (δὶς εἰ ἱπῖτα δά ἥη. Ἷοπι. 32.) 21. υἱοὶ Ἰατὰλ ΑΙά. νυἱοὶ 
᾿Ατὰρ-- Τωδὶς] Αταρ, Τολμᾶν, Δακεδι Ατητα, υἱοῖ Σαξι 44. υιοι. 
Αξζηρ. νιοι Σελμῶν, υἱοι Ακκδδ. υἱοὶ Αζιζα χ λιοι, νιοι- Σωδαι 108. 

κου ἰηϊειτηδὰ. 245. υἱοὶ Τολμῶν] υἱοι Τομαρ ςς. υἱοὶ Δακδὰ] 
υιοι Δακε ςς. υἱοι Δακεδὴ ς8. υὑἱοι Δακεδι 64, 74) τού, 110, 120, 
121, 134) 236,43, 248. ΑΙεχ. Δακεδι 71. υἱοὶ Δακοδὶ ΑΙά, υἱοὶ 
᾿Ατητὼ] Βατε ςς. υὑἱοι Τητα ςθ, 64) 110, 243, 248. ΑΙά, νιον Αταρ 

(υἱ νἱάεῖιγ) 121. νιον Ατηται 236. υἱοὶ Τωδὶς7 υἱοι Σαδιοι ΧΙ. 

χίλιοι νιον Τωξεις ἐς. υἱοι Σαδὴ ς8. υἱοι Σαξι 64, 74, τού, 119. 
120, 121) 134) 236, 243, 248. Σαῦι 71. υἱοὶ Σαμὶ ΑἸά. υἱοὶ Σα- 
δεὶ ΑΙεχ. ττάντες] Ργαοπηϊε. οἱ 4.4) 58, 64, 1οϑ, 110, 120, 121, 134; 
,36, 243, 248. Αἰά. Αἰεχ. κα 74- οἱ Σοιδακεῦ οἱ πταδες 24ς. 

ΧΧΊΧ. Οἱ ἑἱερόδαλοι] κα οἱ 34. 
υιοι τῶν Ναϑιναιων, υἱοι Σεδαει, νιοι Ασεφα, νιοι Τ᾽ αδαωϑ,, υἱοι ορες, 
νιον Ιωσια, νιοι ῴαδων, υἱοι Λοῦνα, υἱοι Αγαδα τοΒᾶ. νἱοὶ Ἡσαῦ] 
α71- υἱοὶ ᾿Ασιφὰ] ὑἱοι Τασιφα 11. υἱοι Πασιφα ςς. νιοι Ασηφαϑ 
ε8. υἱοὶ Ταξαὼϑ] α υἱοι (Βῖς εἰ 'πῆα δὰ βῃ. οοπι, 32.) 44. υἱοι 
Ταΐδλωθ ςς.- νιοι Ταδωθ 24ς.. ΑἸεχ. υἱοι Ταρδαωϑ᾽ 248. υἱοὶ 

Συδα] υἱοι Σδα 11, ΧΙ, ς8, 74. 1οό, 110, 120, 121, 134) 226. Σεκχ 
44. νιοι Σεᾶς ςς. υἱοι Σεδ 64, 243. ΑἸά. Σεὰ 71. να 24ς. υἱοὶ 
ΣὩσὰ Αἰεχ. υἱοὶ Φαλαίε)} νιοι Φαλες 243, 248. ΑΙά, υἱοι Φαλεο 
24ς. υἱοὶ Λαξανὰ] υἱοι Λαδνα ΧΙ,24ς. Λαδανα 44. υιοι Λαδαν 

ςς. υἱοὶ ᾿Αγραδὰ] νιοι Αγίαδα 11, ΧΙ, 64, 745 τοό, ττ9, 120, 134; 

236,43, 248. ΑΙεχ. Αγίαδα 44. κα ξ 5» 71. νοι Γαξαξε ς8. υἱοὶ 

᾿Αγραξὰ δες. τὰ ἔπ. οοπι. 3ς.}  24ς. ; 

ΧΧΧ. Υἱοὶ ᾿Ακὰδ] υἱοει Ακεβα 64, 243. ΑἸά. υἱοι Αχεδ 110. 

νιοι Ακκεὰα 248. . Υἱοὶ ᾿Ακὰδ ὅς. δὰ ἤῃ. ςοπ. 32.} υἱοι Ακκεῦ, υἱοι 
Λγαῦ, νιοι Σελαάμει, υἱοι ἄναν, νιοι Γεδαηλ, νιοι Γαηλ, νιοι Ῥαια, υἱοι 

Ρασων, νιοι Νεχωδα, υἱοι Γ αζαμ, υιοι Αζα, νιοι Φασσα, υἱοι Βεσσερ, 

υιοι Ασεμνᾶ, νιοι Μοονειμ, νιοι Ναφωσείμ,, νιοι Βακκεκ, υἱο! Αχκεφα, 
νιοι Λρσεαρ, νιον; Βαλσων, νοι Μεειδα, νιοι Βαασα, νἱοι Βερχως, υἱόι 

Σισερᾶ, νιοι Θεμᾶα, νιοι: Μεσια, υἱοι Ατεφα τοβ, υἱοὶ Οὐτὰ ) Ου- 

ταῦ 44. νιοι Τα ςς. κα 58. υἱοι [αταὰ 236. υἱοὶ Οὐτὴ ς (οάϊςες5 

ϑετρὶὶ. υἱοὶ Κητῶδ] νιοι Κηταμ ς8. Κιταμ γι. υἱοὶ ᾿Ακκαξὰ) 

υιοι Αγαξα ΧΙ, ς8, 64, 74.» τού, 1199 120, 1217) 134, 236, 243, 248. 

ΑΙ4. Αγαθα 44, γ1. υἱοὶ Γαδὰ Αἰεχ. υἱοὶ Συδαὶ] υἱοι Σαμέει 
ςς. υἱοὶ Σαδαὶ ς8. υἱοὶ ᾿Ανῶν] υἱοι Ανναν 44. ΑΙεχ. υἱοι Αὐνὰ 5. 
υἱοὶ Καϑεα] υἱοι Κα 11. νιοι Αχβᾶώ ςς. υἱοὶ Καϑεαὶ Οοάεχ υπὺ5 
ϑεγρὶϊ. υἱοὶ Γεδδὲρ] υἱοι Κεδδερ΄ 11. νυἱιοῖ Γαδδαρ ς8, 74. 

ΧΧΧΙ. Υἱοὶ Ἰαΐρε} Ιαειρε 44. υἱοι Αηρᾳ ς8. νυἱιοι ἸαεθῈ 74) 
τού, 120, 1219 134. υἱοι [Ι΄ειρ 248. υἱοὶ ᾿Αΐρα ΑΙά, υἱοὶ Ἰαῦεαΐ 
) Οοάϊΐοες ϑεγρὶ. υἱοὶ Δαισὰν] νιον Δεέσσαν ς8. υἱοὶ Δεσῶν ΑΙεχ. 
υἱοὶ Γεσὰν ) Οοἀΐοε5 ϑεγρῖ!. υἱοὶ Νοεδῶ] υἱοι 'Νοερα ς8. υἱοι Νοε- 
ἔαν 436. υἱοὶ Νοηξὰ ΑΙ4ά. υἱοὶ Χασεξὰ] υἱοι Χασειδα ςς. υἱοὶ 
Χασεξβὰ--υἱοὶ ᾿Ασαρὰ] κα οὐπὶἸπτειτηθά. ζῶ. υἱοὶ Καζηρὼ]} Γαζηρα 
44,71. νίοι Γαζηρα ς8, 64, 74. τού, 110, 121, 134, 236,243, 248. 

Αἰάὰ. ΑἸεχ. υἱοὶ Ὀζία] υἱοι Οδιει ς ς. υἱοὶ ᾿Αζίε ΑΙά. υἱοὶ Φινϑὲ] 
υιοι Φινοεμ ΧΙ]. Φινεεμ, 44. 71. νιον Φινεες 64, 110,243. ΑΙά. υἱοι Φενεε 

γ4. νιοι Φινεεκ τοό. υἱοὶ ᾿Ασαρὰ] νιοι Σαρα ςς. υἱοὶ Βασϑαϊ] νιοι 
Βαασϑε ΧΙ. Βασϑὲεγ1. υἱοὶ ᾿Ασσανὰ} νιοὶ Ασανα 44, 64, 74. τοό, 
416, 248. ΑἸά. Αἰεχ. νυἱιοι ἄσσαναν ἐς. υἱοὶ Μανὶ] υιοι Βαανι ΧΙ]. 

οι. Υ. ΌΣ 

Οἱ ἑερόδαλοι ὅς. δὰ ἤἥη. οοην.}, 

, υἱοὶ ᾿Αφεῤῥὰ, υἱοὶ Βαρωδὶς, υἱοὶ Σαφᾶγ, υἱοὶ ᾿Αλλώμ: Πάντες οἱ ἱερόδαλοι, καὶ οἱ υἱοὶ τῶν παί-- 
- 

Μᾶαανι 44,71. Μανει ςς. υιοι Μαανὴ ς8. υιοι Μδανι γ4. τού, 119. 

120, 1219) 243, 248. ΑἸεχ. υἱοι Αμᾶνι 5336. υἱοὶ Μεανὶ ΑἸά. υἱοὶ 
Ναφισὶ] νιοι αφιεε ΧΙ. α ς8. Ναφασι γι. υἱοὶ ̓ Ακὰφ] υἱοι Ακεμ 

ΧΙ. ΑΙοχ. Ακεῦ 44, 71. υἱοε Ακϑδ 64, 74, τού, 110, 134, 236, 243, 

248. ΑἸά. νιοι Ακοβδ΄ 20. υἱοι Αχομ 121. υἱοὶ ᾿Ακιδὰ] υἱον Αχιφα 

ΧΙ, 64, 74ν τού, 110, 120, 121, 124γ236,243. Αἰεχ. Λχινὰ 44. υἱοι 

Ακαῦθ ς8. υἱοὶ ᾿Ακιφὰ ΑΙ4. υἱοὶ ᾿Ασδθ] νιον Ασερ Π, ΧΙ, ς8, 64, γ4, 

ιοό, 119. 120, 121, 134) 243, 248. ΑΙά. ΑΙεχ. Ασερ 44, 71. νιοι Ασ- 

σερ τς. υἱοὶ Φαρακὲμ] υἱοι Φαρακιμ ΧΙ, 24.) τού, 120, 121, 134) 

343. ΑΙ4., Φαρακιμ 44, 71. υἱοι Φαραιειμ 119. νἱοὶ Βασαλὲμ] 
νυιοι Βασαλωϑ ΧΙ, 6.4, γ4,) τού, 110, 120,121,134,236,243,248. ΑἸά. 
Βασαλωξ 44. υἱοι Σαλωμ ς8. Βασλωθ 71. υἱοὶ Βααλώϑ' ΑἸεχ. 

ΧΧΧΙΙ. Υἱοὶ Μεεδδα] νιοι Δεῦδα 11, ςς. υἱοὶ Κεϑα] νιοι Καϑα 

119. υἱοὶ Κεϑὰ, υἱοὶ Χαρέα] , 11, ςς. υἱοὶ Χαρέα] κα ς8. υἱοὶ Χο- 
ρέα ΑἸά. υἱοὶ Βαρχεὲ] υιοι Βαχες. 11, ςς. Βααρχξε 44. υἱοι Χαρ᾽ 
χες 243,248. υἱοὶ Χαρκὰς ΑἸ4. υἱοὶ Σερὰρ] υιοι Σεσαρ 74. πονεπὶ 
Οὐοήϊςοε5 ϑεγρὶϊ. υἱοι Σερᾶρι 134. υἱοὶ ᾿Ασηρῶρ ΑΙά., υἱοὶ Θομοὶ] 
υιοι Θομϑες 11. υἱοι Θομεέει ΧΙ. Θοβοῖμ 44. α ς8. Θομοῖϑ' γι. 

νιοι Θομοῖμ 74, τού, 120, 121, 134, 236. υἱοὶ Θωμοὶ ΑΙά. υἱοὶ Θὲμκ 
Οοάεχ ὑηι5 δεγρὶ!. υἱοὶ Θεμὰ ἡ Οοάϊοεβ δεγρὶ. υἱοὶ Θομὰ Οοάεχ 
ὉΠ05 ϑεγρ. υἱοὶ Νασὶ]) υἱοι Νασειϑ ΧΙ, ττο. Νασιϑ 44. υἱον 
Νασιϑ' ς8, ὅ4, γ4, 120, 121, 134) 236,243,248. ΑἸά. ΑΙεχ. Μασιϑ' 
71. νοι Μασιδ' τοό. υἱοὶ ᾿Ατεφά] νιοι Ατιφα ΧΙ, ς8, όᾳ, τοό, 
1199) 120, 1219 134, 243. ΑΙά, Ατιφα 44, 71. υἱοὶ Τιφα 74. φιοι 

Ατιφα τεσσαρακοντὰ εἰς 248. 
ΧΧΧΙΠ. Υἱοὶ παῖδων δες. υἵχιις κἀ πη. οοπι. {64ᾳ.] υἱοι τῶν ϑελων 

Σαλωμὼν, νιοι Σωται, υἱοι Ασαφερεϑ', νιοι ὥῷαδαρα, νιοι Ἰεδλαα, υἱοι 
εΔέρκὼν, υιοι Σαδαι, υἱοι Σαφατιῶ, νιοι Ατῆια, υἱοι Φακχεραϑ' των Σα- ᾿ 

λώειμ,, υἱοι Αμεεε ᾿ο8. Υἱοὶ παίδων Σαλωμὼν] νιοι παίδων Σαλωμ, 
58. υἱοὶ ᾿Ασσαπφιὼϑ) νεοι Ασσαφείωδ 11. Ασαπφοωϑ' (ῆπε νιοι; 
υοά ἀεεῖ! αὐ Άπ. σοη). [64.)} 44. υἱοι Σαφαιωθ' ςς. υἱοι Ασαπφοωθϑ 
71, τοό. υἱοὶ ᾿Ασαπφιὼν Α]ά. υἱοὶ ᾿Ασαφφιῶϑ' ΑΙεχ. υἱοὶ Φαριρὼ} 
νιοι Φαρειδα 11. υἱοι Φαριδα ΧΙ, ςς, 64, 74, τού, 120, 121, 134) 236. 
ΑΙεχ. ᾧαριδα 44. (71. ἤπε υἱοι, φιοά ἀεεῖξ υἵχιις δ4 ρεηυϊζ, υἱοι ἵπ 
ςοπ. ἴ64.) υἱοι Φαριδαδ ς8. νἱιοι Φαριαδ ττο. νιοι Φαριϑα 243, 248. 
υἱοὶ Ἰειηλὶ] νιοι [εηλι ΧΙ, 64, γ4. τοῦ, 1109 120, 134) 226,43. Αἰά. 
ΑΙεχ. [Ιελη 44- α 8. 1εῆλι 71. υἱοὶ Ἰσδαὴλ)] Ισδααλ γι. υἱοὶ 

Σαφυὶ] υιοι Σαφυτει ΧΙ]. Σαφυϑὲ 44. νυἱιοι Σαφει ςς. νυιοι Σαφυϑὲ 
ὁ4, 74) 119» 120, 121, 134, 236. Αἴεχ Σαφιϑι 71. νυιοι Σαφιϑιὶ 
ιοό. νιοι Σαφυϑ' 243. υἱοι Σαφιϑ' 248. υἱοὶ Σαφὲϑ ΑἸά. Σαφυΐ 
- Σαρωϑὶ ἰπ σοι. ἴ64.] αὶ οὔπη ἱπτεγπηθά, ςθ, ' 

ΧΧΧΙΝ. υἱοὶ Φαχαρὲθ) Φαρεϑ᾽ 44. Φαχαριϑ γ1. Φαχαρὲϑ] 
Φαχϑρὶϑ ΑΙά. Παχαρὲ το Οοάϊςε5 δετρὶ!. υἱοὶ Σαδιὴ] α νιοι 1]. 
Σαξαιη 44. νιοι Σαμειὴ ςς. υἱοὶ Σαθδὶ το Οοὐϊοες ϑεγρὶ!. υἱοὶ Σα- 
ρωϑ}} νιοι Σαρωϑιε ΧΙ, 64, γ4. τού, 119, 120, 121, 134) 236,243, 
248. ΑἸά. Αἰεχ. Σαρωθϑιε 44, 71. νιοὶ Σαρωϑειε ςς. υἱοὶ Μι- 
σαΐας} υιοι Μασιας ΧΙ, ς8, ὅ4, τοό, 119, 120, 121, 134, 236, 243, 
248. ΑΙά. ΑΙεχ Μασίιας 44, 71. νἱιοι Αμασιας 74. 

Γὼρ ΑΙά. υἱοὶ ᾿Αδδὲς} λα 8. υἱοὶ ᾿Αδδὲς, υἱοὶ Σαξα ] ροηὶς ιδάπι 
ροίξ γε 74. υἱδὲ Σεδὰ] νιοι Σεδας 1], ΧΙ, 64, τού, τι, 120, 
121) 134, 236, 243, 248. ΑΙά. Αἰεχ. το Οοάϊςε5 δεγρὶ!. Σεδας 44. 
Ισιξας γι. υἱοὶ Σεξῶμ Οοάεχ ὑπι5 δεγρί. υἱοὶ Βαῤρωδὲς] Βαραδὶς 
44. νιοι Βραρωδις 74. υἱοὶ Βαρωδεὶς ΑΙεχ. υἱοὶ Σαφαγ)] νιοι Σα- 
φατ ΧΙ, ςδ, 64, γ4, τού, 110, 120, 121) 134, 236, 243, 248. ΑἸεχ. 

Σαφατ 44,71. υἱοι Σαφαι ςς. υἱοὶ Σαξῶτ ΑἸά. υἱοὶ ᾿Αλλώμ] υιοι 
Αλων 111. νιοι Αλων ΧΙ, 71. Αλλὼν 44. υἱοι Ἄλλων ςς, 74) τού, 
119, 120, 121, 134. Αἴεχ. Ἐ τεσσαρακονταδυο 248. 
ΧΧΧΝ. Πάντες οἱ ἱερόδαλοι] παντες οἱ ναϑινάιοι τοϑ. 

436. Αἰά. καὶ οἱ υἱοὶ] α οἱ τοΒ. καὶ υἱοι οὐ 121. καὶ οἱ υἱοὶ τῶν 
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νιοι Γας νίοι. 
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ἘΣΔΡΑΣ Α. 

: 3 , 2 Ν δ Ν Ἰϑ ον οἱ ΚΕΦ. Υ͵ 

δὼν Σαλωμὼν τριαχόσιοι ἑδδομηχονταδύο. Οὗτοι ἀναξάντες ἀπὸ Θερμελὲν,, χαὶ Θελερσὰς, ἡγά.-. ςς, 

μένος αὐτῶν Χαρααϑαλᾶν, καὶ ᾿Ααλάρ. Καὶ οὐχ ἠδύναντο ἀπαγ[εΐλαι τὰς «ατριὰς αὐτῶν χαὶ 47.. 

γενεᾶς, ὡς ἐκ τῇ ᾿Ισραήλ εἰσιν" υἱοὶ Δαλᾶν τῇ υἱξ τῇ Βαενᾶν, υἱοὶ Νεχωδᾶν, ἐξαχοσιοι πέντη: 

χονταδύο. Καὶ ἐχ τῶν ἱερέων οἱ ἐμποιόμενοι ἱερωσύνης, χαὶ ὀχ εὑρεϑησᾶν, υἱοὶ ᾿Οδδία, υἱδὶ ᾿Αχ-. 48, 

ξὼς, υἱοὶ Ιαδδὲ τῇ λαξόντος Αὐγίαν γυναῖχα τῶν ϑυγατέρων Φαηζελδαίου, χαὶ ἐχλήϑη ἐπὶ τῷ 

ὀνόματι αὐτῇ. Καὶ τέτων ζητηϑείσης τῆς γενιχῆς γραφῆς ἐν τῷ καταλοχισμῷ καὶ μὴ εὐρεϑεί- 29. 

σης, ἐχωρίσϑησαν τῇ ἱερατεύειν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Νεεμίας χαὶ ᾿Ατϑαρίας, μὴ μετέχειν τῶν 40. 

ἁνίων ἕως ἀναςῆ ἀρχιερεὺς ἐνδεδυμένος τὴν δήλωσιν χαὶ τὴν ἀλήϑειαν. Οἱ δὲ πάντες Ἰσραὴλ αι. γίων ἕως ἀναςῇ ἀρχίερ μ ρὰὴλ 4 

ἦσαν ἀπὸ ϑωδεχαετᾶς χαὶ ἐπάνω χωρὶς παίδων καὶ παιδισχῶν, μυριάδες τέσσαρες δισχίλιοι τρια 

χόσιοι ἑξήκοντα. Παῖδες τότων χαὶ παιδίσκαι, ἑπ]ακισχίλιοι. τριακόσιοι τριαχονταεπά" ψάλ.. 4. 

ται χαὶ ψαλτῳδοὶ, διαχόσιοι τεσσαραχονταπέντε' Κάμηλοι τετραχύσιοι τριαχονταπέντε, χαὶ ἵχ-- 43. 

ποι ἑπ]ακισχίλιοι τριαχονταξξ, ἡμίονοι διαχόσιοι τεσσαραχονταπέντε, ὑποζύγια “πεντακισχίλια 

πενταχόσια εἰχοσιπέντε. Καὶ ἐχ τῶν ἡγεμένων κατὰ τὰς “πατριᾶς, ἐν τῷ “παραγίνεσϑαι αὐτὰς 44. 

εἰς τὸ ἱερὸν τ Θεξ τὸ ἐν Ἱερεσαλὴμ, ηὔξαντο ἐγεῖραι τὸν οἶχον ἐπὶ τῇ τύπε αὐτῇ χατὰ τὴν αὐ- 

τῶν δύναμιν, Καὶ -δέναι εἰς τὸ ἱεῤὸν γαζοφυλάκιον τῶν ἔργων, χρυσίου μνᾶς χιλίας χαὶ ἀργυρίᾳ 45. 

μνᾶς πεντακισχιλίας, καὶ ςολὰς ἱερατικὰς ἑκατόν. Καὶ χατῳχίσϑησαν οἱ ἱερεῖς, καὶ οἱ Λευῖται, 46. 
χαὶ οἱ ἐκ τῇ λαϑ αὐτῷ ἐν Ἱερεσαλὴμ χαὶ τῇ χώρᾳ, οἵ τε ἱεροψάλται, καὶ οἱ ϑυρωροὶ, καὶ πτᾶς 

σαίδων] καὶ παῖδες ) Οοάϊςεβ δεῦρ. τῶν παίδων Σαλωμὼν] των και Ατὔΐϑαριας ΧΙ, 24ς. καὶ Αϑαρασϑας τοβ. ὁ και Ατϑαρατὴφ 

ϑαλων Σολομὼν το8. ἑξδομηκονταδύο] ἐννενηκονταδυο τοϑ, 121. 121. μὴ μετέχειν] - αὐες το8, τῶν ἁγίων] -Ἐ αὐῇες ΧΙ, 44, ς8, 
ΧΧΧΥΙ. Οὗτοι ἀναξάντες} ἐτοι οἱ αναδαντες 44. 74ν τοῦ, 120). 715974.» 106, 110, 120, 121) 134. 236, 243, 248. ΑἸά. ΑΙεχ, -Ἐ αὖ- 

121, 134, 248. καὶ ὅτοι οἱ αναδαντες το. ἀπὸ Θερμελὲϑ}] απο τα άς. ἕως ἀναςἢ} ἑὼς ἂν ἀναφὴ 1ο8. ἕως ὧν κἢ χ4ς. ἕως ὗ 

Θεμελεγ 1τοϑ. απὸ Θερμελεϑελ 248. καὶ Θελερσὰς)} καὶ Θελσας ἀναςῇ Αἴεχ. ὠρχιερεὺς} ιερευς 11, ςς, ς8. ' 

11. καὶ Θεσσαρ ς8. καὶ Θερσας 71, 24ς. καὶ Θαλαα τοῦθ. ἡγά- ΧΙ. Οἱ δὲ---ἦσαν] οἱ δὲ πάντες ἦσαν ἐξ Ἰσραὴλ Ογήϊ!!. Αἰεκ. 

μένος δζς. δἀ ἥη, οοπι.] καὶ Ῥησα, καὶ Χερεδιδαν, χωι Εμμηρ ηγέμενοι νο. νἱῖ. ρατῖ, ἵν. Ρ. 73. Ἰσραὴλ ἦσαν] α΄. 11, ΧΙ, ττὸν 24ς. ΑἸεχ. 
1ο8, Χαρααϑαλὰν) Χαραλλαϑαὰρ ΧΙ. Χαλααϑαλαρ 44, ς8,236. Ρργεπηϊε. οἱ απὸ 445) 719 74, 1ού, 120, 121, 134) 216. σὰν ἀπο ]σ- 
Χαρααϑαλαρ όᾳ, γ4, τού, ττ9, 134. 243, (24ς. ἀπ. απ Χαλαϑααρ) ραηλ 52) 64, 1τοϑ, 243, 248. Αἰά. λα Ισραηλ ξξ. πσαν νιοι Ἰσραὴλ 
448. ΑΙΔ4, ΑΙεχ. ὅσ, ργεβιιο και, 71. Χαρααϑαλααρ τ2ο. καὶ 8. ἀπὸ δωδεκαετὰς] ἀπὸ δεκαετας το8. καὶ ἐπάνω] α Π, ΧΙ, ἐς; 

᾿Ααλαρ] χαι Αλλαρ 11, ς8, 248. χαι Αλαρ 11. και Ααδαρ ΧΙ. ς8, 64, 1τ105.243,24ς, 248. ΑἸά. Ογη!!. ΑΙοχ. 1. οἷς. Ψεῖ, 1,2ῖ, εχ Μ5. 

χαι Αλααδ 44. και Ααλαξ τοῦ. ᾿ς Οὐϊδετῖ, Βαδεῖ 'π οἰιαγαξξ, πηϊποσε ΑἸεχ. χωρὶς παίδων] χώρις παι- 
ΧΧΧΥΊΙ. Καὶ ἐκ ἠϑύναντο] καὶ βκ ηδυνηϑησαν τοϑ. καὶ ἐκ διων ςβ, 119. α 243, 248. καὶ παιδισκῶν] καὶ γυναικὼν τόδ. Ογ- 

ἠδύνατο }; Οοάϊςε5 ϑειρ!. ἀἀπαγ[εϊλαι) ὠριϑμῆσαι 7 (οὐΐοε5 8ε:-ὀ ἀτἠἠἧ1]. ΑἸεχ. 1. οἷς, δισχίλιοι] ργρεπηῖτε. καὶ 44, τού, 121, 248. τρισ- 
εἴ. τὰς πατρίας αὐτῶν] τες οἰκες τῶν πατρίων αὐτῶν τοϑ. τὰς χίλιοι Ογηϊ!. ΑἸεκ. 1. οἷς. ἑξηκοντα--- τριακόσιοι ἰπ φοπι. (64. Πα. 

τατρ. αὖτ. καὶ γεν.] τας αντων γενεᾶς 24ς. καὶ ττατέρας καὶ καὶ γενῶὼς Ὀδεῖ ἴπ ομαγαέξ, τηΐποτε ΑἸεχ. 

) Οὐοάϊςες ϑετρὶ!. αὐτῶν καὶ γενεὰς] και γενεᾶς αὐΐων 44. -Ἐ αυτων ΧΙ]. Παῖδες τότων»] και παιδὲς αὐτῶν τοβ. Παῖδες τότων καὶ 
108. γγενεὰς] ρτοοπιϊῖ, τὰς ΑἸΑ. ὡς ἐχ τὰ Ἰσραὴλ) εἰ ἐκ τῷ 1Ϊσ:- ταιδίσκαι] Εἰ (ενυἱ εογμρι Υ εἴ. 1.41. ἑπ]ακισχίλιοι τριακόσιοι] επῖα- 

ραηλ τοᾶ. υἱοὶ Δαλᾶν] νιοι Ασαν 11, ςς. νἱιοι Θαλαν 44. υἱο., κισχίλίιαι τριακόσιαι 44. επ]αχιλιαδὲς καὶ τριακόσιοι τιο8. τρια- 
Λᾶδαν ς8, 645 243. ΑἸά. υἱοι Δαλαιξ το8. υἱοι Λωδὰν 119. υἱο,Ά κονταεπΊα] εξηκονταεπῖα 236. τεσσαράκοντα ἑπίά ΑΙά. καὶ ψαλ- 
Λαξαν 24ς. τ νἱξ τὰ Βαενῶν) τὸ υἱξ τὰ Βαν 111, ΧΙ, 64, 71, )4. τῳδοὶ] α 44. καὶ ψαλτριαι τοϑ, 21. δὲιακόσιοι) οκτάκοσιοι ΧΙ. 

1Ιού, 119, 120, 121γ 134) 236, 243, 24ς, 248. ΑἸά, κα 44, ς8.. τε επίακοσιοι 24ς. 
νι τὰ Βαανᾶν ςς. τὰ Τωδιξ το8. υἱοὶ Νεκωδὰν] υἱοι Νεκωδα ΧΙ, ΧΙ1ΠΠ. Καάμηλοι τετρακόσιοι] καμηλοι τετρακόσιαι 74. κάμηλοι 
1ιοϑ. καὶ Νεδωλαν 44. τὰ νι Νεκαλᾶν ς8. αὐΐων᾿ τριακοσιοι 1οϑ, 12:1. Ριανλῖ. καὶ ΑΙεχ. κάμηλοι διακόσιοι 

ΧΧΧΥΠΙΠ. Καὶ ἐκ τῶν ἱερέων} καὶ οἱ ἐκ τῶν ἱερεὼῶν 44, τού. τὸ Οοάΐοεβ ϑεγρὶὶ. τριακονταπέντε) τεσσαράκοντα καὶ πέντε το (ο- 
κακαὶ ςς. καὶ ἀπὸ τῶν νιων τῶν ἱέρεων 1ο8, οἱ ἐμποιάμενοι) οἱ μετας ἀἶςεβ ϑεγρίὶ. καὶ ἵπποι] α καὶ ΧΙ, 44) τού, 24ς, 248. καὶ ἵπποι 
ποιάμενοι το8. υἱοὶ Ὀδδία] υιοι Οδξεια 11. υἱοί Αἴδια 44,71, 106. ἑπῆακ. τριακ.] κα (1π πιᾶγρ. ὑπποι αὐτῶν επΐακοσιοι τριαχονταεξ) τοϑ. 
νιοι Ομξια ςς. υἱοι Ὥδεια το8. κ,245ς. υἱοὶ ᾿Αχδὼς] υἱοΣ Ακκως ἑπ]ακισχίλιοι) επακοσιοι ΧΙ, ς8, δ, 110, 243, 24.5.7 248. διακοσιοι 

ΧΙ, 64» 119, 121) 243, 248. Α]ά, ΑἸεχ. αυιοὶ 44. υἱοι Ακὼς 8... ς2. ἡμίονοι διακόσιοι] ἡμίονοι διακοσιαι 74. ονοι ἀντων ἐξακισχίλιοι 

Ακδος 71. υἱὸν Ακχᾶς 1τοΒ. υἱοι Αχκώε 24ς. . υἱοὶ Ιαϑδδὰ]} υἱοι 1Ιαδ- επ]ακοσιοι εἰκοσι (πγαγρ. ἡμίονοι αντῶν διακοσιοι τεσσαράκοντα πεντε) 
δας 11, ΧΙ, 120, 121. Ιοδδἧς 44. υἱοι Αὖδες ςς. ΑΙ4. υἱοῖ Οὐδες ςΞ8, το8. ὑποφύγια δες. δὰ Άπ. οοιη.} κα το8. ὑποζύγια ἑξακισχίλια, 
ὅ4, τ10, 243» 248. Ιοδας γ1. υἱοι Ιωδδὲς γ4. υἱοι Ἰοδδες τοό, 124. ἑπίακοσια, εἴκοσι καὶ τοέντε. α (ὐοάϊςες δεῖ. εἰκοσιπέντε] α εἴκοσι 
(436. ἀυ}. ἀπ Ιαδδες.) ΑΙεχ. υἱοι Βερξελλει τοϑ. υἱοι Ισδὰς )Ὡ4ς. 2. 
υἱοὶ ᾿Ἰεδὰς 4 Οοάϊςεβ δεῦρ. τῷ λαδόντος Αὐγίαν] ὃς ἐλαΐεν τοΒ. ΧΙΙΝ. κατὰ τὰς πατρίας] των πτατριων το8, ἐν τῷ παραγί- 

Αὐγίαν] Υγιαν ςξ8. Αὐδιαν 71. κ74. Αὐγειαν 245. Ὑυναῖκα τῶν νεσϑα!] ἐν τ τταραγενεσϑαι ςς, 1οϑ8, 24ς. τὸ ἐν Ἱερεσαλῆμ!) α τὸ 
ϑυγατέρων Φαηξελϑαιου] απὸ τῶν ϑυγατέερων Βερζελλει τον Γαλὰά- 44. πὔξαντο] ἡρζαντοὸ ςξ. ηυξατο 110. ηὔξαντο ὅτε. δὰ ἔπ. 

αδειτου γυναικα καὶ Δυγιᾶν το8. ᾧαηξελϑαίου) Βερζελλαιον ΧΙ, εοπ,.} καὶ τιϑεὶς εὐχαᾶς ὅτι ἐγερϑήσεται τὸ ἱερὸν ἐν τόπῳ. αὐτξ. 

44, ξ5, 64, 74, 110) 120, 121) 243. ΑἸά, Φελξελλεου ςς. Ζερξε-ς 12 Οοάΐοες ϑετρῖί. τὸν οἶκον] τον τοπὸν 245. κωτῶ τὴν αὐτῶν 

λαις ς8. Βερζελαιξ 71) τού. Βερζελλαι 134. Ζαλαὶξ 236. Βερς ϑύναμιν] κατὰ τὴν εαυτῶν δυναμιν 1τοϑ. κατα τὴν αὐτὴν δυναμιν 
ζελις 24ς. Βερζελει 248. Ζορζελλαίε ΑΙεκ. καὶ ἐκλήϑη] καὶ ε- δάς. 
ληϑὴ 236. ." ᾿ ΧΙΨ. εἰς τὸ ἱερὸν} καὶ Ιερον 71. καὶ ἀργυρίᾳ κ και γι. μνᾶς 

ΧΧΧΊΙΧ. Καὶ τάτων] α τατὼν 71. καὶ ὅτοι τοβ. τῆς γενικῆς) τενταχισχιλίας] χιλιαδας τέντε 44. καὶ ςολὰς] κα καὶ 71. 

τῆς ἐϑνικῆς 55. τῆς γυγαικος 71. βτγαυλῖττ, αὐΐων το8. τῆς γενικῆς ΧΙΝΜῚ. ἐκ τῷ λαξ αὐτῷ} κα αὐτε ΧΙ, 44, ς8, 64, 71» 74» τού, 
γραφῆς] τὴς γενεγῥραφης 24ς. καὶ μὴ εὑρεϑ.1 Βαθδεῖ καὶ 'π σἰδταᾶ, τοϑ, 110, 1345 243,24ς, 248. ΑἸά. Αἰεκ. καὶ τῇ χώρᾳ] α τῇ χὥρα. 
πλΐπογε ΑἸεχ. ἐχωρίσϑησαν) ἐκωλυϑησαν τοβ8, εχωρηϑησαν 24ς. 8. καὶ ἐν τῇ χώρα 24ς. οἵ τε ἑεροψάλται] οἱ τε ψαλται ἡ. 

ῥγολι δι {μπὲ Ψεῖ. 1,λῖ. εχ 15. (οἰδεσί,. καὶ οἱ ϑυρωροὶ] α οἱ 44. καὶ οἱ πυλωροι το8. ἐν ταῖς κώμαις αὐ." 
ΧΙ, Νεεμίας] Ναιμιας Π. Νεδιμιὰς 24ς. καὶ ᾿Ατϑαρίας)], τῶν] εἰς τας κωμὰς αὐτῶν δ: , 



κεφ. ν. 

47. 

48. 

49. 

ζ0, 

57: 

58. 

, ἑορτῶν πτασὼν ἡγιασμένων. 

ΕΣΔΡΑΣ Α. ον 

Ἰσραὴλ ἐν ταῖς χώμαις αὐτῶν. Ἐνξάνκός δὲ τῷ ἑδθόμα μηνὸς, χαὶ ὄντων τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἑ ἑκά- 

ςὃ ἐν τοῖς ἰδίοις, συνήχϑησαν ὁμοϑυμαδὸν εἰς τὸ εὐρύχωρον τῷ τδοτὸ πυλῶνος τ ἘΠΕ τῇ ἄνα- 

τολῆ. Καὶ χαταςὰς ᾿Ιησᾶς ὁ τῇ ̓Ιωσεδὲχ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῷ οἱ ἱερεῖς, χαὶ ἱ Ζοροξάξελ ὃ ὁ τῷ Σὰ- 
λαϑιὴλ χαὶ οἱ τὅτϑ ἀδελφοὶ, ἡ ἡτοίμασαν τὸ ϑυσιαςήριον τ Θεϑ Ἰσραὴλ, Προσενέγχαι ἐπ αὐτῷ 

ὁλοχαυτώσεις, ἀχολόσϑως τοῖς ἐν τῇ Μωυσέως βίδλῳ τῇ ἀνθρώπου τῇ Θεβ διηγορευμένοις. ᾿ Καὶ 
: ΠΣ : . ρ. . ῬΦ δ» ρ " ",' : ρ. 

ἐπισυνήχϑησαν αὐτοῖς ἐχ τῶν ἄλλων ἐϑγῶν τῆς γῆς, καὶ χατώρϑωσαν τὸ ϑυσιαςήριον ἐπὶ τ τό- 
ΑΝ 9 “᾿ ὥ.Ψ»» - ΩΡ "3 μ8 ν᾿ φ. "9 ἅἉ Ζ .,“»Πκυ .»2λῪν "»" -" 

ποὺ ἀύτων, ὁτὶ ἐν ἐχϑρᾳ ἦσαν αὐτοῖς" χαὶ χατίσχυσαν αὐτὰς πτάγτα τὰ ἔϑνη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, 

χαὶ ἀγέφερον ϑυσίας κατὰ τὸν καιρὸν, χαὶ ὁλοχαυτώματα Κυρίῳ τὸ πρωϊνὸν χαὶ τὸ δειλινόν. Καὶ 

ἠγάγοσαν τὴν τῆς σχηγοπηγίας ἑορτὴν, ὡς ἐπιτέταχται ἐν τῷ νόμῳ, χαὶ ϑυσίας καϑ' ἡμέραν, ὡς 
ἴω 5.» ΄Ν, . Ἁ, . ὍΦ " Ε βὼ -ο ᾿ 7 ζΖ -ο - ΝΡ» - 

προσῆχον ἦν: Καὶ μετὰ τἀῦτα προσφορᾶς ἐνδελεχισμξ, χαὶ ϑυσίας σαδξάτων χαὶ γεμηνιῶν χαὶ 
͵ᾺΦΟ Ρ᾽ ΓῚ ΓΟ ᾿ “Ὃ Ἡλ ρφ 7 

Καὶ ὅσοι ηὔξαντο εὐχὴν τῷ Θεῷ ἀπὸ τῆς νϑδμηνίας τῇ ἐδδόμου μη- 
- ») ᾿ Ζ » »“. ἐφ νε Ων  - “͵,͵ » 3 ΄᾿ 

γος, ἤρξαντο προσφέρειν νυσίας τῷ Θεῷ, χαὶ ὁ γαὸς τῇ Θεξ ὅπω ἐκοδόμητο. Καὶ ἔδωχαν ἄρ-- 

γύριον τοῖς λατόμοις χαὶ τέχτοσι, καὶ ποτὰ χαὶ βρωτὰ, Καὶ χάῤῥα τοῖς Σιδωνίοις χαὶ Τυρίοις 

εἷς τὸ παράγειν αὐτὲς ἐκ τοῦ Λιξάνου ξύλα χέδοινα, διαφέρειν σχεδίας εἰς τὸν ᾿Ιόππης λίμένα,. 

χατὰ τὸ πρόςαγμα τὸ γραφὲν αὐτοῖς παρὰ Κύρε τῷ Περσῶν βασιλέως. Καὶ τῷ δευτέρῳ ἔ ἔτει 

παραγενόμενος εἰς τὸ ἱερὸν τ Θεξ εἰς Ἱερεσαλὴμ μηνὸς δευτέρε, ἤρξατο Ζοροξάξελ ὁ τῇ Σαλα- 
ϑιῆλ, χαὶ Ιησᾶς ὁ τῇ ᾿Ιωσεδὲχ, χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, χαὶ οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται, χαὶ πάντες οἱ 

«αραγενόμενοι ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας εἰς Ἱερασαλὴμ, Καὶ ἐθεμελίωσαν τὸν γαὺν τῇ Θεδ τῆ γου- 
μηνίᾳ τϑ θευτεροῦ μηνὸς τϑ δευτέρου ἕ Ἔτους, ἐν τῷ ἐλϑεῖν εἰς τὴν ᾿Ιεδαίαν χαὶ Ἱερασαλῆμ. Καὶ 

ἔςησαν τὰς Λευίτας ἀπὸ εἰχοσχετᾶς ἐπὶ τῶν ἔργων. τϑ Κυρίου" χαὶ ἔςη Ἴησϑς χαὶ οἱ υἱοὶ χαὶ οἱ 

ΧΙΙΊΙ. καὶ ὄντων] και ὄντος 48. τῶν νἱῶν Ἰσραὴλ] αὶ των 245. 
ἑκάς"] ἕκαςον. (Ως) 24ς. πρὸς τῇ ἀνατολῇ] ρος την ανατολὴν 44, 

21, 74, τού, τοϑ, 120, 134. ΑΙοχ. : 

ΧΙΠΠΙ. Καὶ καταςὰς]} καὶ φᾶς ἡ1. και κατερη 1οϑ.ι ὁ τὰ 

᾿Ιωσεδὲκ] ὁ τὰ Ιεσεδὲκ 44. καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτὰ οἱ ἱερεῖς} α 71. οἱ 
ἐερεῖς] α οἱ 24ς. ὁ τὰ Σαλαϑιὴλ] 44. αὖ 24ς. καὶ οἱ τότε 
ἀδελφοὶ] καὶ οἱ τετων αδελφοι 44, 71, 74, τού, 134. καὶ οἱ ἄντα- 
δελφοι τοϑ. ἡτοίμασαν ρτεεγηϊῖ. καὶ ᾿ο8. τὸ ϑυσιαρήριον] ργῶ- 
τὐῖτ. ἐπὶ Π. τῷ Θὲξ Ἰσραὴλ) τῇ Θὲξ τῷ Ἰσραηλ ςς, τοϑ. ΑΙεχ. 
α Θεκ 71. ατῷ δ24ς. 

ΧΙΙΧ. Προσενέγκαι) καὶ τοροσηνεγκᾶν 44,71, 749 τοῦ, 120, 121; 
134, 236. τρροσενεγκειν τοϑ. τοροσενεγμε 24. ἐπ᾽ αὐτῷ} ἐπ᾿ αὐτο 
ΧΙ, ὕ4, 119), 120, 121, 134, 243. ΑΙά, Αἰεχ. κα 44. επ᾿ αὐτω εβ, 
γ)1, 74, τοό, 24ς, 24ι8.ὈὨ ὠκολέϑως ὅζς. δὰ ἤπ. οοπ|.} κα]α τες λο- 
γῆς Μωνσὴ 44. καῖα τὰ Μωσεως βιδλω διηγορευμενοις 71. ἦν τῇ 
Μωυσέως βίδλῳ] εν τὴ ἐρημωσεως βιξλω ςς. ἐν τω Μωυσεως βιδλιω 
ς8. εν τω Μωυσεως βιδλω 134. 

1,.. Καὶ ἐπισυνήχϑησαν αὐτοῖς] και ἐπισυνηχϑῆσαν ἐπ᾿ αὐτοῖς ς8. 
τῆς γῆς 13] 44. 714 74, τού, 134, 226.Ἡ καὶ κατώρϑωσαν.---ἰπὶ 
τῆς 7} ἐ φγέχογ ἀγᾶε ἐπ ἴοοο (μο ογπμε: ρέμϊε: ἐεγΥα᾽ δεῖ. 1.Δῖ. εχ 

Μϑ8. ΟοἸδε. τὸ ϑυσιαςήριον] ργοργηϊτῖ. ἐπὶ ςς. ἐπὶ τῷ τόπε αὖ- 
τῶν] ἐπὶ τὰ τόπξ αὐτὰ ΧΙ, 44, ς8, 64, 719) 74, 1ού, 110, 120, 134» 

436, 243, 24ς. ΑΙά. ΑΙεχ. ὅτι ἐν ἔχϑρῳ] οτι εν χαρα 236. ὅτι 
ἐν ἔχϑρᾳ ἦσαν. αὐτοῖς] α 44. οτι εν χώρα ἣν αὐτοις 71, 74γ τού, 120, 
121, 134. ἦσαν αὐτοῖς] αὐτοῖς σαν παντὰ τὰ εϑνὴ τῆς γῆς 108. 

καὶ κατίσχυσαν αὐτὰς] α και ξς. λάαντᾶς 1τοϑ. σαντα τὰ ---τῆς 

γῆς] α οὐπὶ ἰητειτήθά. το8. τὰ ἐπὶ τῆς γῆς] α τὰ 64. Αἰά. καὶ 
ἄἀνάφερον ϑυσίας] Ἔ Κυριω 44,71, τού, ται, 134, 2326. κατῶ τὸν 
καιρὸν] α 248. τὸν καιρὸν] α τον 64, γ4. τού, 120, 121, 134. καὶ 
ὁλοκαντώμαϊα Κυρίῳ] α Κυριω 44, 71, 1ο6, 120, 1217 131» 236. και 
ολοκαυτωμαῖα τω Κυριω ςς, ς8, 64, τοϑ, 24ς. ΑΙά. ΑΙεχ. τὸ πρωΐ- 
νὸν] καῖα τὸ πρωινον ς8. 

11. Καὶ ἠγάγοσαν] και ἡγαγον 108. 
τῆς] τὴν σκηνὴν τῆς 44. διδεῖ τὴν ἱπ Ομαγαίξ. πηΐμοσε ΑἸεχ. ὡς ἔπι- 

φώ . Φ ᾽ φΦ 

τίτακται---μετὰ ταῦτα ἰπ ζοη,. {ε4.] α οὐυπὶ Ἰητεῖτηθά. 44. ἐν τῷ. 
νόμῳ] κγ71. καὶ ϑυσίας καϑ᾽ ἡμέραν) εἰ (πεν βεαείοπο: εὐ ενϊεογαὶα 
νεῖ, 121. εχ ΜΜ8. Ο(οϊδοι. ὡς τροσηχὸν ἦν] α 71. αν ιοϑ. ὡς 

προσηκει 245. 
111. Καὶ μετὰ---καὶ ϑυσίας] αὶ οὐτη ἱπιετπηθά, γ1. τυροσφορῶς 

ἐνδελεχισμῶ} καὶ τοροσφορᾶν ενδελεχίσμων 44. ἔς, οπλὉ καὶν 745 
τού, 120, 236. τροσφοραν εἐνδελεχισμε 134. τροσφορ. ἐνδελέχ. 
καὶ ϑυσ. σαδθάτ.} οὐϊαιίοπε, ἐυβαπέϊα᾽ εἰ αόδαίογμνπ.. Νεῖ. [μΔἱ. εχ 

Μϑ8. (οἰδεῖ. σαξδδάτων] ρτγαεπιῖττ. καὶ 71. καὶ νεμηνιῶν δζς, δὰ 

καὶ ἡγορᾶσαν 245. χὴν. 

βη. ςοη.} ἐἰ ξαϊεπααγεν οἰ ἀἰϊονμσπι (οἰδνεμέμα πιμλονεσι εἰ (από βεα!ο- 

τεσ. Δεῖ. 1,Δἴ, εχ Μ58. (οἰδεῖ. ἡγιασμένων} ῥγατλϊτ: τῶν 71) 74» 
τού, 120, 134. 

1111. Καὶ ὅσοι---τῷ Θεῷ 29] .α οὐπὶ ἱπίογπηοά. 44. 
ηὔξαντο] καὶ οσοι ἂν ἣν ξάντὸ 64, 119, 243, 248. Α]ά, 
108. εἰ φαϊοφαα τουεγαη! Μεῖ. Τ,αῖ. εχ Μϑ. (οἹδθει. 

Κυριω ς8.. τὰ ἑδδόμε μηνὸς] τα τῦρωτῃ μήνας 11}, ςς. 
α 71- ὄπω ῳκοδόμητο] 5πὼ ὠκοδομηϑὴ 55: 
ΓΝ. Καὶ ἔδωκαν] καὶ ἐδωκεν 248. καὶ τέκτοσι] και τοις τεκτοσὶ 

ΧΙ, ςς, 24... καὶ ποτὰ καὶ βρωτὰ] και βρωμαῖα καὶ ποτα ΧΙ, ς8, 
243, 24ς, 248. ΑἸά. χαὶ βρωματα καὶ ττοματὰ 44, 74» τού, 120, 
121, 134) 236. ἔς, ἢπε ῥγῖπιο καὶ, 71. καὶ ποτά καὶ βρωμαῖα ςς. 
και βρωτα καὶ ποτὰ 64, το. ΑἸεχ. 

.Υ. Καὶ χάῤῥα] και καρδα (Π.) ΧΙ. καὶ καρρα 44, 120, 121, 

436. καὶ καρπες 58. εταία, ἔρατίο τεϊϊξξο, 343. τοῖς Σιδωνίοις} 
α τοίς 58. (243. ετα.) Τυρίοις] ῥργαεγγῖτι. τοῖς ΑΙΔ. εἰς τὸ τσαρά- 
γει»] εἰς το τσαραγαγεῖν 236. αὐτὲς] ἄυτοις 24. διαφέρειν σχε- 
δίας} ργατοῖε. καὶ τοϑ, 151. κατὰ τὸ τρόγαγμα] καὶ .τὸ τρο- 
γσαγμα 11. τὸ γραφὶν---Περσὼν) α Ο1Π| ἱπτογπηθά, 44. τὸ γραφὲν 
αὐτοῖς} λαντοις ςς. παρὰ Κύρξ] ὑπὸ Κυρε ξς. τῷ Περσῶν βασι- 
λέως] τε βασιλέως Περσων ς8, τοβ. μαθεῖ τῷ ἴπ ομλγαέξ, πηίηογε ΑΙεχ. 
βασιλίως] Ρτβηηΐεε. τε 44. 

1ὺῪῚ. Καὶ τῷ δευτέρῳ ἴτε] α καὶ τῶ δευτερω ΧΙ. 
:τοϑ. Δάρερε: 121. εἰς Ἱερεσαλὴμ] εἰς τὴν Ιερασαλημ, 44. τὸ 

ἐν Ἰερεσαλημι 1οϑ. μηνὸς δευτέρα} αὶ 715 δ. μήδε τῷ δευτεέρω τοϑ. 

ὁ τῇ Σαλαϑιὴλ) τε Σαϑιηλ 24ς. καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν] καὶ οἱ 
αϑελφοι αὐτὰ 24ζ. οἱ Λενῖται] ργαπηϊ. καὶ 44) 719) τού, τοϑ, 120, 
1345) 248. καὶ Λευιται 74. οἱ παραγενόμενοι] οἱ συμπαραγενομε- 
νοι ΧΙ. ' 

ΓΝ. Καὶ ἐθεμελίωσαν] καὶ ἐτελείωσαν ςξ. κ και ς8. τὸν 
ναὐ»] τον οἰχὸν ΧΙ, ςβ, 64, 110, 243, 24ς, 248. ΑἸά. ΑΙεχ. τῇ δευ- 
τέρε μηνὸς} τῇ μῆνος τξἜ  δευτερὰ 44. τὰ δευτέρα ἔτας] αὶ ἐτες 44. 
κα 710 τα 74, τοῦ, 134) 236. ἐν τῷ ἐλϑεῖν βῥοβφμαπι σεπόγμπί 
ει. 1.1. εχ Μ5. οἰδεῖ. καὶ Ἱερεσαλὴμ] α᾿ 52,64. καὶ εἰς Τερε- 
σαλημ, τοῦ. 

1.111. ἀπὸ εἰκοσαετὰς} - καὶ εἰτάνω 44, 71, 74) τού, 120, 121, 

134, 236. τῇ Κυρίκ 13]  τῷἪ 44, 74, τοῦ, 134. " καὶ οἱ υἱοὶ 1] 
Ἔ Ιησπ 74, τοῦ, 120, 134) 236. -Γ αὐτὰ 1Ιο8. κα 121.) 24ς. καὶ 

οἱ υἱοὶ τ- Ἠμαϑδαδδν] αὶ οὑπὶ ἰηϊετηηςά. 44. καὶ σί ἀϑελφοὶ] -[- αν- 
τε 71, 1τοϑ. κα οἱ ΑἸά. καὶ Καδμιὴλ) και ὁ Δαμϑιηλ 1. και Κα- 

δωηλ 1Π|,τιρ. καὶ Οδαμαδιηλ ςς. .α καὶ γι. Κιδιμιηλ το8. ὁ 
ἀδελφὸς} α 71, 108. ῥγϑιηῖ. καὶ 248. καὶ οἱ νιοὶ Ἠμαϑαξὲν] και 
οἱ νιοι ἴησε Ἡμαϑαδεν ΧΙ, γ4, 120, 121. Αἰεχ. (οάεχ τηι15 δεγρῖϊ. 

καὶ ὅσοι 
καὶ ηυχοντο 
τῷ Θεῷ] τὼ 

τὰ ΘεΣ] 

Ἔ ἐπι Δαρειε 



ἘΣΔΡΑΣ Α. 

ῆς, τῇ Ἡμάαϑαναν, σι. ἧς, οὨἹΠΠῸ οἱ, τού, 134. κα 58. καὶ οἱ υἱοι 

Μαδιαξεν 64, 243, 248. ἤς, ἤπε οἱ, ΑἸ4. καὶ οἱ νιοι αὐτα καὶ οἱ 
αϑελφοι αὐτῇ τοϑ. καὶ οἱ υἱοι Ιησα ΗἩμαδδεν 24ς. καὶ υἱοὶ ἸΙεδεὲμ 

Βαξὲν τι Οοάϊςεβ ϑεγρ!. 
74) 120. ἔς, πε οἱ, 44». 34. καὶ οἱ νιοι Ιωδαε ς8. κα οἱ τοό. καὶ 
οἱ Ιπαδα τοϑ. 
ὅ4, 243, 248. ΑΙά. τα λιαδὲν ΧΙ, ςς, 119. τὰ Ελιαδὲαν καὶ Ανα- 
δαξ τοϑ. τὰ Ἐλιαδεδ 236. τὰ Ηδιαδεν 24:ς. τῷ Ἡλιαδὲδ---ἀδελ- 
φοῖς] α οὐπὶ ἱπιεστηεά. 44. στάντες οἱ Λευῖται] ργαπηϊτῖ. καὶ 44. 
α οἱ 245. ποιῶντες]} ποιεσι ςξς. ἐν τῷ οἴκῳ] οἰχξ 71. τῇ Κυ- 
ρία] τε Θεξ 44, ς8, 64; 74, τού, τ10, 134, 236, 2.4.3, 24ς, 248. ΑΙά. 
ΑΙεχ. Θεΐ γ1. οἱ οἰκοδόμοι] οἱ Λενιται 119. τῇ Κυρίᾳ υἱκ.} α τὰ 
248. ΑΙά. 

ΙΧ. μετὰ μϑσικῶν) α 108. 

γεκιες ἐμόα, Νεῖ. 1,Δῖ. εχ Μ8. Οοἰδετ. καὶ σαλπίγ[ων) καὶ και τοϑ. 

υἱοὶ ᾿Ασὰφ] κα υἱοι 44, 71, 24. ΡΓΘΠΪῖ. οἱ 64, 248. ΑἸά, ΑΙεχ. οἱ 

Ασαφ τοῦ. ] 

ΙΧ. καὶ εὐλογᾶντες} καὶ ὑυμνὲν 44). 71, 74.» 1ού, 120, 121) 134, 
236. καὶ ὁμολογεντες ς8. κατὰ Δαυὶδ] “ευπάπηι δεηιεα  έοπεηι 

αυϊά Νεῖ. 1,Αἴ. οχ Μ5. (οἱνεπ. βασιλέα τϑ Ἰσραὴλ] βασιλεως 

Ισραηλ 44. κα τῇ θά, 74. τού, 134. 236, 248. ΑἸά. 

ΧΙ. Καὶ ἐφώνησαν] και υμνησαν 71. Καὶ ἐφώνησαν--- λαὸς 
ἴῃ σοηϊ. 1{64.] α οὐπὶ ἱπιειτηεά. 44. δι᾽ ὕμνων εὐλογξντες] α 71. 

εὐλογᾶντες} ομολογεντες 64, 110, 243» 24ς, 248. ΑΙά. ΑΙοεχ. , τού. 
εοηβίεπίε: Ψεῖ. 1,Δῖ. εχ Μ5. (οἱθε. τῷ Κυρίῳ] τον Κνριον 71, 74» 

1ού, 121) 134, 2336. τῷ Κυρίῳ---τῷ Κυρίῳ ἰπ σοπ,. 164. αὶ ἀἰτεγυῖγ. 
οὐπὴ ἱμίεγηχοά. 24ς. ὅτι ἡ χρηςότης δα. αὐ ἔπ. ςοῃ).} 71. ἐν 

᾿ παντὶ Ἰσραὴλ] κα ἐν 11, ςς, 74, τοϑ, 121. 134. 226. παντὼν Ἰσραὴλ 
τού. ΝΥ 

1.Χ11. ἐσάλπισαν} ργετοῖῖ. καὶ 44. καὶ ἐδύησαν] καὶ υμνήσαν 

71. ὑμνᾶντες ὅζο. δὰ ἤπ. Ἑοη1.} α 71. τῷ Κυρίῳ] τον Κυριον 44. 
τῷ οἴκξ Κυρί5} τὸ οἰχξ τῷ Θὲξ ΧΙ], τῷ, 24 ς. τὰ οἶκε τῷ ἵκυρια 64, 
248. ΑἸά. ΑἸεχ. κα τῷξ 236. 

Η.ΧῚ1Π. Καὶ ἤλθοσαν] καὶ ηλϑὸν τοϑ. ᾽ “Ὁ 4 7 ἰοὲ 

ἐκ τῶν ἱερέων τῶν Λευι- 

τῶν) ἐκ τῶν Λευιτῶν των μέρεῶν 71. τῶν Λευιτῶν] ρτγαετηἶτῖ. καὶ 1οϑ. 
καὶ τῶν τοροκαϑημένων] καὶ καὶ 44, 71, τού. τῶν τροσχκαϑημενων 74. 
καὶ τῶν προηγεμενων 1ο8, ἡ τῶν 124. κατὰ τῶς πατριᾶς αὐτῶν] 
καὶ τας πατριᾶς αὐΐων ςς. , αὐΐων τοΒ. οἱ πρεσδύτεροι ἄς, δὰ ἢιι. 

ο0π1.} 71. οἱ ἑωρακότες} α οἱ 11. οἱ τροεωρακότες Αἴεχ. 
πρὸ τάτε οἶκον] τὸν πρὸ τῷ οἰκὸν ςς. μετὰ κλαυϑμᾶ ὅτε. δὰ ἔπη. 
οὐπι.} μετὰ κραυγῆς καὶ χλαυϑμα μεγαλξ 11, ΧΙ, ςς, ς8, 110, 24ς. 
ΑἸεχ. μετα φωνὴς καὶ χλαυῦμε 44) 74, τοῦ, 120, 121) 134. 4236. 
μετὰ χραυγὴς μεγαλης καὶ κλαυϑμε το8. 

ΠΧΤΙΝ. εεῖξ τοῖαπὶ οοπιπια 71. Καὶ τοολλοὶ ἄχο. δ Άμ.. οοηι.] 
Καὶ πολλαῖς σάλπιγξι χαρᾷ μεγάλῃ ἐφώνεν. α Οὐοάϊςες ϑετρὶ!. διὰ 
σαλπιγίων) μετα σαλπιγίων 44. 74. τού, 120, 121, 134, 236, 2ἧς. 
Ἢ τὴν φωνὴν το8. διὰ σαλπιγίων ὅς. 24 ἤη. ςοπ).} δεν" “πόσε εἴ 

Ὶ » Ἁ ς 

καὶ οἱ υἱοὶ Ἰωδα] καὶ οἱ υἱιοι απδὰ 11, 71, 

τὸ Ἡλιαδὲὰδ) τε Ειλιαδαν 1. τὰ Ἠλίιαδὲν 111, ς8, 

μετὰ μεσικῶν καὶ σαλπίγίων) 

Ἃ 
τὸν, 

; ὡὖ ᾿ εἶ Ἂς ; ΚΕΦ, ν 

ἀδελφοὶ, χαὶ Καδμιὴλ ὁ ἀδελφὸς, χαὶ οἱ υἱοι Ἡμαδαξᾶν, χαὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ιωδὰ τ Ἡλιαδὲδ σὺν τοῖς 
ε« ,᾽ .,“)72Ωὦἢὴἦ}ξὲἝγν .“ 7 ε ρ᾽ ε Ν ϑ | ὧν φρ᾿ 3 Ἂν  »-οΌῸΌῸ»» 

υἱοῖς χαὶ ἀδελφοῖς, πτάντες οἱ Λευίται ὁμοϑυμαδὸν ἐργοδιωχται, ποιδντες εἰς τὰ ἐργὰ ἕν τῷ οἴχῳ 
», Ὶ ᾳς Ν ρο Ζ « ς ᾿ς ρΦ ᾿Ὶ 5 " ᾿ 

τῇ Κυρίου, χαὶ ᾧχοδόμησαν οἱ οἰκοδόμοι τὸν ναῦν τ ΚυρίΕ. Καὶ ἐςήσαν οἱ ἱερεῖς ἐςολισμένοι το. 
᾿ Ν ε ρο ε 3 Ας ΄’ ε "» Ρ- 

μετὰ μεσιχῶν χαὶ σαλπίγίων, καὶ οἱ Λευίται υἱοὶ ᾿Ασὰφ ἔχοντες τὰ χύμξαλα Ὕμνδντες τῷ Κυ- 
! Ν “» . », Ζ 5 Φ ᾽ Ν Ξ 

ρΐῳ, καὶ εὐλογᾶντες χατὰ Δαυὶδ βασιλέα τῇ ᾿Ισραήλ. Καὶ ἐφώνησαν δὲ ὕμγων εὐλογᾶντες τῷ 
: »" ες ἢ 3 “ 2 ᾿ ΙΝ “Ὃ᾿΄᾿ ς . 

Κυρίῳ ὅτι ἡ χρηςότης αὐτὰ χαὶ ἡ δόξα εἰς τὸς αἰῶνας ἐν παντὶ Ἰσραῆλ. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐσάλ.. 
᾿ “ ΄ »" ω »"ν ἜΣ “»ἌΆ ᾿ 

πισαν καὶ ἐδόησαν φωνῇ μεγάλῃ, ὑμνξντες τῷ Κυρίῳ ἐπὶ τῇ ἐγέρσει τὰ οἴχε ΚυρίΒ. Καὶ ἤλϑο.- 
" ΄ “ ἰοὲ Ν " : ΄ Ν Ν ΟΝ 8. .ο᾿ ς ; 

σαν ἐχ τῶν ἱερέων. τῶν Λευιτῶν χαὶ τῶν ποροχαϑημένων χατὰ τὰς “σατριὰς αὐτῶν, οἱ πρεσβύτεροι 
΄ : 3 Ν ᾿ “" Ν - 

οἱ ἑωραχότες τὸν πρὸ τᾶτξ οἶκον, πρὸς τὴν τότϑ οἰχοδομὴν μετὰ χλαυϑμδ χαὶ χραυγῆς μεγάλης, 
Ὡ “ “ 7 " “ Ψ Ν ἝΝ .ΝΟΣ Μ " 

Καὶ πολλοὶ διὰ σαλπίγίων χαὶ χαρᾶς μεγάλῃ τὴ φωνὴ" ὥςε τὸν λᾶον μὴ ἀχϑειν τῶν σαλπίγ- 
᾿ς ἰς- Φ . ᾿ “-,ε νι Ψ » ε ΄ ΄ “ 3 2. “ 

γων διὰ τὸν χλαυϑμὸν τῇ λαδ' ὁ γὰρ ὄχλος ἦν ὁ σαλπίζων μεγάλως, ὡςε μαχρόϑεν ἀχέεσϑαι., 
ς οι “᾿ δ δ 3 “ ΄ ππ 

Καὶ ἀχέσαντες οἱ ἐχθροὶ τῆς φυλῆς ᾿Ιόδα χαὶ Βενιαμὶν, ἤλθοσαν ἐπιγνωναι τίς ἡ φωνὴ τῶν σαλ- 
: ..» “2 ῶ ε ρ " Ν [οὐ "2 ᾿ ᾿φίγίων. Καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας οἰχοδομᾶσι τὸν ναῦν τῷ Κυρίῳ Θεῷ Ἰσραήλ, 6). 

ας ᾿ ’΄΄ ἀἁ “ [οὐ ΄ Ων [οἱ ῷῷ 7 φῸ φῶ 2 

Καὶ προσελϑόντες τῷ Ζοροξάξελ, χαὶ. Ἴησδ, καὶ τοῖς ἡγδμένοις τῶν “παάτριων, λέγεσιν αὐτοῖς͵ 68, 
ὶ εοοοὌἜὌοὌὔἍἄὄἄε ΄ . ε "᾿ » “2 “ ᾽ ε ,ο» Ν 2. “Ὁ. ΄, τῆν 

Συνοιχοδομήσωμεν ὑμῖν. Ομοίως γὰρ ὑμῖν ἀχδομὲν τ Κυρίου ὑμῶν, χαὶ αὐτῷ ἐπιϑύομεν αφ ό. 
“Ὁ ΕΝ ᾽’ ϑ 7 το ἴω ΕῚ ρὼ - Ψ» Η͂ ὡ 

ἡμερῶν ᾿Ασθαχαφὰς βασιλέως Ασσυρίων, ὃς μετήγαγεν ἡμᾶς ἐνταῦσα. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ζορο.. γο. 
- ρὼ -οΟ ᾿ ε ἰων ρ " Ν 3 ἐ ν. Ν ερ»ω ἰον 9 ἴω 

ξάξελ χαὶ Ἴησᾶς χαὶ οἱ ἡγόμενοι τῶν πατριῶν τ Ἰσραήλ, Οὐχ ἡμῖν χαὶ υμῖν τὰ οἰκοδομῆσαι τὸν 

ξομάϊα νιάρπα, ἱπρεμ εἰ παρπα τοος ἰαμήσαπι Πεωπι, ει. 1Ατ. οχ 

Μϑ8. Οοἰδεῖ. μεγάλῃ τῇ φωνῃ]} τῇ ΧΙ, 24ς. ΑἸοχ. φωνὴ μεγάλη 
64,243, 248, ΔΙά, μεγαλης τὴ φωνὴ τού, 134. ' ᾿ 

1 ΧΝ. Ὥςςε τὸν λαὸν] α τον λαον 248. διὰ τὸν κλαυϑμὸν] δια 
τῶν κλανϑμὼν 245. τῷ λαβ], 24ς. ὁ γὰρ ὄχλος ἃς. τὰ ἤη. 
οοη}.} α 71. ὁ γὰρ ὄχλος ἦν] ὁ γαρ λαος ἣν 44, 74. τοῦ, 120, 121, 
1349) 236. ὁ σαλπίζων μεγάλως] -" τι ΧΙ, ςς. -σαλπιζων μεγα- 
λωςι 44, 74» 1οῦ, 120, 134, 236. λα μεγάλως ς8. ὁ σαλπίζων μεγα- 
λωςι ό4, τοϑ, 1109 121) 243) 248. Α]α. : 

ΧΥῚ. Καὶ ἀκάσαντες] καὶ οἱ ἀκᾶσαντες ς8. οἱ ἐχϑροὶ] οἱ 

ς8. ἤλθοσαν] ηλϑὸον 1ο8. ἐληλύϑασιν ΟΠ! ΑἸεχ, νοΐ. νἱ. 
Ῥατῖ. ἵν. Ρ. 7ς. τίς ἡ φωνὴ] τὴς φωνης τοϑ. 

ΧΨῚ]. ὅτι οἱ----οἰκοδομᾶσι] φαία ἐδ εαριεἰοίιαίε γόνον (μπὲ εἰ «ἀἱ- 

απι Νεῖ. 1.31. εχ Μ8. Οοϊβεπ. οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας] κα εκ ςξ» 

6ο. 

64. 6ς. 

6ύ, 

ρν. 

ς8. οἱ απο τῆς αἰχμαλωσιας 24-ς. οἱ ἐκ Βαξιλῶνος ἐξ αἰχμαλω- 
σίας 13 Οοἀϊΐςε5 δεῖ. τὸν γαὸν] α τὸν ΟΥγ]}, ΑἸεχ. 1. οἷ. τῷ 

. Κυρίῳ Θεῷ ᾿ἸΙσραήλ] Κυριω τω Θεὼω Ισραηλ 44. Ογη]}. ΑἸοχ. 1. οἷς, 
τὰ Θεξ 71. τὸ Κυριξ Θες ((ογ. Θεὼω) Ισραηλ 24ς. 

1 ΧΨΠΠ11. καὶ Ἰησὰ}] , 44. καὶ τῷ Ἰησα 74. τού, 120, 134».236. 
Οντ]]. ΑἸεχ. νοΐ. νἱϊ. ρατῖ. ἰν. Ρ.. )6. τῶν τατριῶν] ργαηιῖττ. καὶ 
ιοό. λέγεσιν αὐτοῖς} εἶπον αὐτοῖς 44. Συνοικοδομήσωμεν ὑμῖν] 
Συνοιχοδομήσομεν ὑμῖν 44. Αἰεχ. οἰκοδομήσωμεν μεϑ᾽ ὑμῶν τοϑ, συν- 
οἰκοδομησομεν αὐτοῖς 110... ἐνοικοδομήσομεν ὑμῖν ΟΥτ}}. ΑἸεχ, 1. οἷ, 
Κεααάϊδβεενιως φοδίγειπι ἐεαρί : Μεῖ. 1,Αἱ. οχ Μ5. (οἰδεῖ. 

ΠΧΙΧ. Ὅμοιως γῶρ---ὑμῶν] καὶ ἡμεῖς τε Θεξ ὑμῶν ἀκξομεν 71. 
καὶ ὡς ὑμεῖς ὅτως καὶ ἡμεῖς ἐνεπλήσθημεν Κυρίου τῷ Θεξ ὑμῶν ς (ο- 
ἀϊςεβ δορὶ. Ὅμοιως γὰρ ὑμῖν] κ ςς- ὍΜμοιως γὰρ ὑμῖν ἀκέομεν] 
ὁμοίως ἄκδαμεὲν γὰρ τού. ομοιως γαρ υμιν ἀχξωμεν 24ς. ΕἸ ποι ἀκ- 
ἄϊενιμς Ν ει. 1,2ϊ. εχ Μ8. Οοἰδε. τῷ Κυρίου---αφ᾽ ἡμερῶν] Ῥονὶ- 
πη εμηι νον οἱ (πεν βοάν εἰ α ἀϊεόμ: Ν᾿ εἰ. 1.81. εχ Μ5. (ΟἹΡετ,. 

τῷ Κυρίου ὑμῶν] τε Κυριε Θὲξ ὑμῶν ΧΙ, 24ς. τα Κυριου ἡμῶν 44) 
74, 120, 134. τῷ Κυρίου τὰ Θεξ ὑμῶν Ογη!!. ΑἸοχ. 1. οἷ, καὶ αὖ- 
τῷ ἐπιϑύομεν] καὶ αὐτῶ ἐπιϑύυσομεν 11, ςς. καὶ αὐτὼ επιϑωμεν 24. 
ὧφ᾽ ἡμερῶν ᾿Ασδακαφὰς]} αφ᾽ ἡμέρων Ασξακαφαϑ 11, ςς. αφ᾽ ἡμέρων 
Ασξακαφεϑ ΧΙ. αφ᾽ ἡμέρων Ασδεσαρεϑ 44, τοό. ἀφ᾽ ἡμέρων Βασα- 

ΘΕ 52, ς8,120. ἀφ᾽ ἡμέρων Ασδασαρεϑ 64) 745) 110, 121). 134᾽ 236, 
243, 24ς. ΑἸΙά. ΑΙεχ. αφ᾽ ἡμέρων Ασξεσαρωθ᾽ γ1. αφ᾽ πμέρων Να- 

χορδαν το8. αφ᾽ ἡμερων Αδασσαρεϑ 448. ἀφ᾽ ἡμερῶν ᾿Ασφακαὰν 
Ογη!!. ΑἸοχ. 1. οἷ. ᾿Ασξακαφὼς} Ναολογάε Ν εἰ. 1Δἴ. εχ Μ5. ( οἱ- 
θεῖ. μετήγαγεν ἡμᾶς} α ἡμᾶς 44, τού. μετῴκισεν ἡμᾶς ΟΠ. 
Αἴεχ. 1. οἷ, ἐνταῦϑα] ἐντευϑα 111. ἐνθάδε Ογη!!. ΑΙεχ. 1. εἰξ, 

1ΧΧ. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς] και απεχρινοντο αὐτοις 44. καὶ εἶπον 

αὐτοῖς ΟΥΠ]}. ΑἸδχ. 1. οἰ. καὶ οἱ --ττῷῷ Ἰσραὴλ] λα οὐπὶ Ἰηϊεγπγεά. 

71. καὶ οἱ ἡγόμενοι]) κα οἱ ςς. τῇῷ Ἰσραὴλ] α τὸ ΑΙά. κα Ογηϊ!. 
ΑΙεχ. 1. οἷ. Οὐχ ἡμῖν καὶ ὑμῖν] οὐχ ὑμῖν 11, ςς. οὐχ, ὑμῖν και 
ἡμμῖν ς8, 120, φ36. Ογή!]. ΑΙεχ. 1. οἶς. ποι εΠ' υοὐϊς Ν εῖ. 1μΑἴ. εχ Μϑ. 

ΟὐἸθεῖτ. . τῷ οἰκοδομῆσαι] τὸ οἰκοδομησαι 44ς. Ογτ]}. ΑἸδχ. 1. οἷξ, 

Π- 

ἦπϑ 
ΙΣ 



κεῷ. ν. 

ΕΣΔΡΑΣ Α. 

οἶχον Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν. 

προσέταξεν ἡμῖν Κύρος ὁ βασιλεὺς Περσῶν. Τᾷ δὲ ἔϑνη τῆς γῆς ἐπιχοιμώμενα τοῖς ἐν τῇ Ἰσυ- 

δχίᾳ χαὶ πολιορχᾶντες, εἶργον τῇ οἰκοδομεῖν, Καὶ βελᾶὰς δημαγωγβντες, χαὶ συςάσεις ποιέμενοι, 
ἀπεχώλυσᾳ τῇ ἀποτελεσϑῆναι τὴν οἰχοδομὴν πάντα τὸν χρόνον τῆς ζωῆς τ βασιλέως Κύρε" χαὶ 
εἴρχϑησαν τῆς οἰκοδομῆς ἔτη δύο ἕως τῆς Δαρείε βασιλείας. 

, ἘΝ δὲ τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς Δαρείε βασιλείας, ἐπροφήτευσεν ᾿Αγίαϊος χαὶ Ζαχαρίας ὁ τῇ ̓ Αδδὼ 
ες. ρ ΣΝ . “- ν 9 "“ ΄ ζο 

οἱ προφῆται ἐπὶ τὰς ᾿Ιεδαίδς τὰς ἐν τῇ ᾿Ιδδαίᾳ χαὶ ἹἹερεσαλὴμ, ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίβ Θεδ Ἰσ- 
. ραὴλ ἐπ᾿ αὐτάς. Τότε ςὰς Ζοροξάξελ ὁ τῇ Σαλαϑιὴλ χαὶ Ἰησᾶς ὁ τῇ ᾿Ιωσεδὲκ, ἥρξαντο οἰκοδο- 

ρ, Ν καὶ φ᾿ 7 2 ρ᾿ “ ω ρ 

μεῖν τὸν οἶκον τὰ Κυρίε τὸν ἐν Ἱερεσαλὴμ, συνόντων τῶν προφητῶν τῇ Κυρίβ βοηϑόντων αὐτοῖς. 

Ἔν αὐτῷ τῷ χρόνῳ “αρὴν «πρὸς αὐτὰς Σισίννης ὁ ἔπαρχος Συρίας χαὶ Φοινίκης, χαὶ Σαϑραξου-- 
͵ ν ες “ ν,»,ῳ 2 ὦ χὰ “ “ 

4. ζάνης χαὶ οἱ συνεταῖροι, χαὶ εἶπαν αὐτοῖς, Τίνος ὑμῖν συντάξαντος τὸν οἶχον τᾶτον οἰκοδομεῖτε, 
“ΙΝ ᾿ ΄, Ν .γ ") »" Ν ; “" 

χαὶ τὴν ςεγὴν ταύτην χαὶ τὰ ἄλλα πάντα ἐκιτελεῖτε ; χαὶ τίνες εἰσὶν οἰκοδόμοι οἱ ταῦτα ἐπιτε-. 
ἰδιὶ .»ν» ’΄ 3 ρ Ν ᾽ ΄ς ἰφν 

5: λᾶγτες; Καὶ ἐσχοσαν χάριν, ἐπισχοπὴς γενομένης ἐπὶ τὴν αἰχμαλωσίαν, “πταρὰ τῇ Κυρίου οἱ 
’΄ ἰϑν 9 ’΄ "», Ρ] ΡῚ -7 ρ φῷ Ὁ 

6. πτρεσδύτεροι τῶν ᾿Ιδδαίων, Καὶ ἐχ ἐχωλύϑησαν τῆς οἰκοδομῆς, μέχρις ὃ ἀποσημανϑῆναι Δαρείῳ 
ΝΗ 39 »᾿»" Ν᾿, " ς 

7. ὅερι αὐτῶν, Χαὶ προσφωνηνῆναι. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΗΣ ΕΓΡΑΨΕ ΔΑΡΕΙΩ, 
" ΓΑ εν» Ν Ν 

ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ. Σισίννης ὁ ἔπαρχος Συρίας χαὶ Φοινίχης, χαὶ Σαϑραδεζάγης, καὶ οἱ 
» ε 9 Ν᾿ τς ΄ “ ΄ ἴω 

8. συνεταῖροι οἱ ἐν Συρίᾳ καὶ Φοινίχῃ ἡγεμόνες, βασιλεῖ Δαρείῳ χαίρειν. Πάντα γνωςἃ ἔςω τῷ 
7 ς » " “,Ἄ,ω τ ΄ ρ᾿ ᾿.. 2 9 

χυρίῳ ἡμῶν τῷ βασιλεῖ, ὅτι ππαραγενόμενοι εἰς τὴν χώραν τῆς ᾿Ιδδαίας, καὶ ἐλθόντες εἰς Ἵερου- 

τὸν οἶκον] αὶ ἘΝ Ογηἔ[]!. ΑἸεχ. 1. εἰξ, Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν] τὸ Θεὰ ἡμὼν κ ξξ. τῇ Κυρίου 15]. τῷ 44, 64, τού, τοϑ, 134, 236. κ. 71. τῷ 

44, 236. τῷ Θεῷ ςς. Κυρίῳ τῳ Θεῳ ἡμῶν ς8. ΑἸ4. Αἰεχ. Ογη!. Θεἕξ 24ς. συνόντων τῶν προφητῶν] συνοντων αὐΐοις τῶν προφηήτων το, 
ΑΙεχ. 1. οἷ. Θες 71. Κυριξ τὰ Θεὲ ἡμῶν γ4,) τού, τοϑ, 134. 1ο8. τῶν ςς. τὰ Κυρίου 25] τὰ ς8. βοηϑέντων αὐτοῖς} ρύξ- 

1 ΧΧῚ. οἰκοδομήσομεν) οἰκοδϑομησωμεν 44, τού, 120, (134. οοττ.)} πηΐτῖ. και 19, ς8, τοϑ. βοηϑεντῶν αὐτᾶς 236. 
244:. τῷ Κυρίῳ] τω Θεὼ 44, 71, 745 τοῦ, 134. Κυριω τω Θεω ς8. 11. Ἔν αὐτῷ τῷ χρόνῳ] ἐν αὐτὼ τω καιρω ς8, 24ς. ΣΙισίννης] 
Θεω 236. Κυριω Θεω 24ςζ. ονιέπο δεο {{αεἰ Υ εῖ. 1,41. εχ Μ5. (ο]- ΣΕισιννιος (ἃς {ἐπιρετ) 58. ϑύζεπες Ν εῖ. 1,Δῖ. εχ Μ. (οἱ θοσῖ. ὁ ἔπ- 
Ῥεῖ, τῷ Ἰσραὴλ] α τε 44, ς8, 71, 74) τού, 1345,.336. ἡμῶν 24.-. αἀρχος) α ὃ 74. καὶ Σαϑραδεζξανης] καὶ Σαϑρεζανης 44. καὶ 
ἀκολέϑως] 71. οἷς προσέταξεν] ὡς τπτροσεταζεν 74) τοό,τιο, 134. Σαϑραξερζανης ςς. καὶ Σαϑραθδεζανιος ς8. καὶ Σαζφεϑρανης γι. 
ΑΙά4. οἷς προσέταξεν διο. τὰ ἤῃ, οοπ|.} α 121:. ἡμῖν} υμιν 44. ὃ καὶ Σαϑρεδαζανης τού. και Σαϑραβοζανης 1τοϑ. εἰ δα!λαγόκπαποι 
βασιλεὺς Περσῶν) ὁ βασιλεὺς των Περσων 44. “ἊΝ 'Ψεῖ. 1,21. εχ Μ8. Οοἰδεγ. καὶ οἱ ἱ συνεταῖροι) Ἔ αὐτῶν ς8. Ἐ αυ- 

ΕΧΧΗ. Τὰ δὲ ἔϑνη] α δὲ ςς. ὡς δὲ ἔθνη τ21.. ΤἋΤὰ δὲ ἔ τε 64, 74, ττο, 243, 24ς. ΑἸ4. ΑἸεχ. δἰ εοπέιδεγπαῖξε ξογμπι Ψεῖ, Ἰυαῖν 
τῆς γῆς ἐπικοιμ.} Οεπίδι ἀμίεπι ἐσγγα᾽ φμαδ εοπμπέχεδ Ν εἴ. [αἰ. εχ Μ8. εκ Μϑ. Οοἴδεσ. καὶ εἶπαν αὐτοῖς] καὶ εἰπὸν αὐτοῖς 10, 44, τοϑ, 

τ ᾿ - χ᾽ Οοἴθειι. ἐπικοιμώμενα ἐπιχοινωναντῶ τοῦ, 121. καὶ τολιορχεν- 2326. καὶ εἰπὲν αὐτοῖς 24ς. 6“! ἀϊΐχενεπι Κζμάις: Νεῖ. 1αἴ. εκ Μ. 
{πι|5ι 

΄σ 

ἦγ 

τες] καὶ πολιορκεντα 108. εἶργον} - αὐτῆς 1τοΒ, 121. Οοἱδετεί. ἰ ' 

{ΧΧ1Π. Καὶ βελὰς δημαγωγᾶντες) και βελας και δημαγωγεν- ΙΝ. Τίνος ὑμὶν συντάξαντος] τινος υμιν προξαξαντος 121. οἶκο- 
τας (εχ οοτ. Ὁ ἐδάξη πὶ.) 11. καὶ ἐπιδελας καὶ δημαγωγιας ΧΙ, δομεῖτε] οἰκοδομησαι ς8. καὶ τὴν---ἐπιτελεῖτε) 6’ ἐαίετα οπιπία ρεν- 
ς2, ς8, 64, τι9, 243, (24ς. ἴοτ. δϑημαγωγειας) 248. ΑΙά. ΑΙεχ. αϑη- δεϊεὶς ἢ Ν εῖ. 1,Δἴ. εχ Μ5. Οοἰδετῖ. καὶ τὴν ςέγην ταύτην] καὶ τὴν 
μαγωγαάντες 44; 71. 74, τοῦ, 120, 134. καὶ βελας και δημαγωγιὰς πολιν ταυτὴν 44, 71, 745 1ού, 120, 121, 134,)236. καὶ τὰῶ--ἐπι- 
1ο8.κ. καὶ ἐπιδαλας 1215. 236.. Καὶ βελὰς---ποιέμ.} ΕἸ εοη ρίγαπ- τελεῖτε! α ουπὶ ἱπίετηεά. 44,21. τᾶντα ἐπιτελεῖτε]} α σαντα το. 
46: εἰ βορμίαπι ΠΑΠΌΡΕΜΙΕΙ οἰ εοηρτοραίίοπος ζαείοπιες Νεῖ. 1.αῖ. εχ Μ8. ταυτα επιτελειται 2Ζ4ς. καὶ τίνες] παδεῖ καὶ ἰῃ οπαγαέξ, πηΐη. ΑἸεχ. 

Ἡμεῖς γὰρ μόνοι, οἰκοδομήσομεν τῷ Κυρίῳ τὰ ᾿Ισραὴλ ἀκολόϑως οἷς. 

(οἰδεῖ. καὶ συςάσεις] και ἐπισυγαζεις ΧΙ, 58, 64, τοϑ, 110, 243, 
245, 248. ΑἸά. Αἰεχ. καὶ σάσεις 44, 71) 747) 120, 134, 436. και 

ἐπιςῶσεις 121. ποιάμενοι) ποιδντες 236. ἀπεκώλυσαν) Ρτασηηῖ. 

και δημαγώγεντες 44, 71) 1οὔ, 120, 121, 134, 436. Ργαπηῖῖ. καὶ δη- 
μαγωγιας δημαγῶώγάντες 74. τὸ ἀποτελεσθῆναι) τε ἐπιλεχϑῆναι 
((οεῖε ἐπιτελεσθηναι) 44. τῇ ἐπιτελεσθηναι 64, 71, 74. τού, 110, 120,. 
1219) 1347) 243, 24ς, 248. ΑἸά. ΑΙεχ. οἰκοδομῆσαι καὶ ἐπιτελεσϑη- 
νᾶι το8. τῆς ζωή} κ 34ς. τῆς ζωης--Κύρα] της βασιλειας της 
ζωης Κυρᾳ «8. τῇ βασιλέως Κύριε] , τα βασιλεως 3236. καὶ 

ἐρχϑησαν) καὶ χϑησαν τοό. και ηχϑήῆσαγ 24ς. τῆς οἰκοδομῆς] 
λα 71. ἕως τῆς Δαρείς βασιλείας] α 44. 71, 74) τού, 120, 121, 134. 
216. εὡς τῆς βασιλείας Δαρειε τοβ8. μ(γμε αὐ γέρππη αν. Ν εῖ, 

1Δϊ. εχ Μ5. (οἱθετί. ' 

1. Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἔτει] ἐν δὲ τω ἔτει τω δευτέρω 19. τω δὲ δευ- 
τέρω ἔτέὶ 44. αὶ δὲ γ19 τού. τῆς Δαρείᾳ βασιλείας) τῆς τῇ Δαρειδ᾽ 

βασιλείας ΧΙ, 64, γ4,. τού, 134, 236, 243. 248. ΑἸά. ΑΙεχ. της 
βασιλειας Δαρεια 19, 44. 1ἸοΒ. ἐπροφήτευσεν] τοροεφητευσαν 10. 
τροεφητευσὲν 44, 8, 71) 74» τού, 1οϑ, 1:20, 134, 243» 248. ΑΙά. 

᾿Αγίαϊος} Αγίαιας 24ς. ὁ τῷ ᾿Αδδὼ] ὁ τα Ἐδδειν 11, ςς. ὁ τε Εδδω 
197.108. Μ4[[μπις ϑαάος δεῖ. 1,2ϊ. εχ Μ5. (οἱθετῖ. οἱ προφῆται] Α ἐδ, 

71. τὰς ἐν τῇ Ιςδαίᾳ} ργαρη. καὶ Αἰά. Θεὶ Ἰσραὴλ] ρῥτγρπηϊ. 

18 10. 1Ιο8. ἐπ᾿ αὐτὰς] ᾿ 71. 
11. ὁ τῷ Σαλαϑιὴλ] κα γ1. ὁ τὰς Ἰωσεδὲκ} α 71. τὸν οἶκον] 

νοι... ᾿ ᾿ 

εἰσὶν οἰκοδόμοι) εἰσιν οἱ οἰκοδομοι 10, 44, ς8, 64. 74) τού, 1οϑ, 110, 
134,34: Αἰά. ΑΙεχ. οἱ οἰκοδόμοι 71, 24ς. οἱ ταῦτα ἐπιτελξντες 
οἱ ταυτὰ οικοδομεντες 24ς. 

ν. Καὶ ἔσχοσαν] καὶ ἐσχον 19, ς8, 64, τοϑ, 1το, 243, 248. ΑΙά. 
ἐπισκοπῆς γενομένης} ἐπισκοπὴς γενομενοι 11. ἐπὶ τὴν αἰχμαλω- 
σίαν] εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν 64) 243. ΑΙά. παρὰ τὰ Κυρίου] α τε 
105 δ ζ, 185. παρᾶ τω Ἄυριω 24ξ. περὶ τῇ Κυρίου ΑΙάΑ. 

ΥΙ. μέχρις 5] αχρι τε το. μέχρι τὰ ς8,110,243,24ς,248. ΑἸά. 
ΑΙεχ. ἄχρι Σ τοϑ. μέχρις ὃ ὅζτο. δὰ ἤη. οοπ).} ἄσπες βρπίβεατειαν 
Ῥατῖο γεσί. Νεῖ. 1Δ8ϊ. εχ Μϑ. Οοἰδει. ἀποσημανϑῆναι] υποσημαν- 

ϑηναι ς8, 64, 110, 343, 248. ΑΙ4. ΑΙεχ. ερὶ αὐτῶν] περι τετων 
195) 108. καὶ ὁ προσφωνηθῆνα!] καὶ Ὅπὼς αὐτῶ ττροσφωνηθὴ τ0, το. 

ΝΠ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ--ΠΕΣΤΕΙΛΑΝ] εἐπιρολη 44. κα οἱπὶ 

Ἰηϊεγηηθά, ς, 71. (236. δάζογ. πιαγρ.) Γεγρᾶφε δὲ ἐν τὴ ἐπιςολὴ δτος 
(οοττ. 5τως) τοό. ΕΓΡΑΥΕ ΔΑΡΕΙΩ] ἐγραψαν Δαρειω 19, 108. 
ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ] καὶ ἀπεςειλεν ΧΙ, ς8, 64,1 19, 120, 121, 134, 

(26. πιᾶγρ.) 243, 248. ΑἸά, ,. 24ς. ΣΙισίννης) Σισινιος 44. 52. 
καὶ Σαϑραξεζάνης] και Σαϑρεζανης 71. οἱ ἐν Συρίᾳ] και Συρια 

44, τοῦ. κ οἱ ςς,134,336. καὶ Φοινίκη] καὶ ἐν ᾧοιγικη το. βα- 
σιλεῖ ἢ Δαρείῳ] ἴτ. 110. : 

ΝΠ. Πάντα γνωςὰ ἔξω] ταντων γνώγα ἐξὶν ςς. ὅτι σαρα- 

γενόμενοι---τὴν πόλιν] εμνι αἀυεηἠέπιμς ἐπ εἰνέαίοη ἐγη αίοπι ἃ Ψψεῖ. 

1,δῖ. εχ Μ8. Οοἴδετ. καὶ ἐλθόντες] -᾿ Ισραηλ 245. εἰς Ἱερεσα- 

λὴμ] α ες ξς. εἰς τὴν ἱερεσαληῆμ 134. 216. τὴν τόλι»] λα Τὴν 44. 
[6 ᾿ 

᾿ ἐπὶ τὶ προ ... .ὕ..-.ὕ....... .Ἅ.-ο-Φν----- 



τρβ 

᾿ Ἰσραὴλ) α 19, 71. ἃ τὰ 44. 

ἜΣΔΡΑΣ Α. 

σαλὴμ τὴν πόλιν, κατελάξομεν τῆς αἰχμαλωσίας τὰς ττρεσδυτέρες τῶν Ιϑβδαίων ἐν Ἱερεσαλὴμ τῇ. 
“ " ᾿ 7 νι ΔΝ ΄ νὰ ᾿Ξ ΄ 

πόλει Οἰκοδομᾶντας οἶκον τῷ Κυρίῳ μέγαν, καινὸν διὰ λίϑων ξυςων ᾿σολυτέλων, ξύλων τιϑε- 
»Ὄ ς Ρ 3 ἴω 9 ων ᾽ ας 9 ΄ “ 3“ Ν τ 

μένων ἐν τοῖς τοίχοις, Καὶ τὰ ἔργα ἐκεῖνα ἐπὶ σπεδῆς γινόμενα, καὶ εὐοδόμενον τὸ ἔργον ἐγ ταῖς 
Ν ἰωὰ Ν, 39 ’΄ ΄ Ν 3 ’΄ Ζ΄ : ΄ 3 7΄ ἴω 

χερσὶν αὐτῶν, χαὶ ἐν πάσῃ δόξη χαὶ ἐπιμελείᾳ συντελόμενον' ΤΌτε ἐπυγϑανόμεσα, τῶν πρεσξυ- 
7 ρ ζω Ν ἐν ρ “-ς .»Ψν Ἂν 

τέρων τότων, λέγοντες, Τίνος ὑμῖν προςάξαντος οἰκοδομεῖτε τὸν οἶχον τᾶτον, χαὶ τὰ ἔργα ταῦτα . 
Ἂ Ζ΄ "» ΙΝ “ ρ»Ὃ 7 -ς ’ Ν .} 7 

ϑεμελιᾶτε; Ἐπηρωτήσαμεν ἅν αὐτὲς, εἴνεχεν τ γνωρίσαι σοι, Χαὶι γράψαι σοι τὸς ἀγϑρώπους 
.3 ῪΗ Ν 9 2 9. “Ὁ , ΚΝ κῷ 7 . ᾿ ἶ ᾿ 

τὲς ἀφηγεμένες, καὶ τὴν ὀνοματογραφίαν ἡτδμεν αὐτὲς τῶν προχαϑηγδμένων. Οἱ δὲ ἀπεχρί-. 
2 ρ᾿ ρω ρη. 7 ὟΝ Η . - τῷ ΞΞ 

ϑησαν ἡμῖν, λέγοντες, Ἐσμὲν παῖδες τῇ Κυρίε τῇ χτίσαντος τὸν βρανον καὶ τὴν γὴν. Καὶ ᾧχο-. 

δόμητο οἶκος ἔμπροσϑεν ἐτῶν πλειόνων διὰ βασιλέως τ Ἰσραὴλ μεγάλου χαὶ ἰσχυρδ, χαὶ ἐξε- 

τελέσϑη. Καὶ ἐπεὶ οἱ πατέρες ἡμῶν παραπιχράναντες ἥμαρτον εἰς τὸν Κύριον τῷ Ἰσραὴλ ΕΥ̓ 

ὀράγιον, παρέδωχεν αὐτὰς εἰς χεῖρας Ναξεχοδονόσορ βασιλέως Βαξυλῶνος βασιλέως τῶν Χαλδαίων. 

Τόν τε οἶκον καϑελόντες ἐνεπύρισαν, χαὶ τὸν λαὸν ἠχμαλώτευσαν εἰς Βαδυλῶνα. Ἔν δὲ τῷ πρώ- 

τῳ ἔτει βασιλεύοντος Κύρα χώρας Βαδυλωνίας, ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς Κύρος τὸν οἶκον τᾶτον οἶχο-. 

δομῆσαι. Καὶ τὰ ἱερὰ σχεύη τὰ χρυσᾶ χαὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγκε Ναξδεχοδονόσορ ἐχ τῇ οἶχε 

τῇ ἐν Ἱερεσαλὴμ, χαὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ αὐτῇ ναῷ, “πάλιν ἐξήνεγκεν αὐτὰ Κύρος ὁ βασι- 

λεὺς ἐκ τῷ γαϑ τῇ ἐν Βαξυλωνίᾳ, χαὶ πταρεδόϑη Σαδανασσάρῳ “Ζοροξάξελ τῷ ἐπάρχῳ. Καὶ 
2 ’ 3 ΄ 9. ’΄ ἌΣ ας ΄ ΩΣ 2 ρ 3 ἰϑν ΜΝ οἱ 2 ε . 

ἐπετάγη αὐτῷ, χαὶ ἀπήνεγχε πάντα τὰ σχεύη ταῦτα ἀποϑεῖναι ἐν τῷ ναῷ τῷ ἐν Ἱερουσαλὴμ, 
. “Ὲ ρῷ [] 7 Ζ 

χαὶ τὸν γαὺν τ Κυρίου οἰκοδομηθῆναι ἐπὶ τῇ τύπϑΒ. Τότε ὁ Σαξανάσσαρος πταραγενόμενος ἐγε- 

κατελάξομεν δίς. δὰ ἢ. ςοιη.} α 71. καὶ εὕρομεν ἐκεῖ τὰς ἐλθόντας 

ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας ὑμῶν Οοάεχ υπι8 ϑεγρὶ. τῆς αἰχμαλωσίας] 

εἰς τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας ς2. ροηΐς ροίξ πρεσξυτέρους το8. τῶν 
ἸΙικϑαίων] α τῶν 19. τῶν [αι ἐν Ἱερεσ. τῇ πόλει} Κκάογκηι Υ εἴ. 
[Δἱ. εχ Μϑ. Οοἱδετῖ. 

ΙΧ. Οἰκοδομᾶντας οἶκον] οἰκοδομουντες οἰκον 71. οἶκον τῷ Κυ- 
οἴῳ} τω Κυριὼ οἰκον 24ς. καινὸν} α 44, τού, 120, 1324. καινὸν 
διὰ λίϑω»] ἀε Ἰαρίαἰϊδες Ν εἴ. 11. εκ Μ5. (ὐοϊδετ. ἔξυσῶν πολυτε- 
λῶν] ττ. 44) 719 1ού, 134) 236. κα 55. ξυςῶν καὶ πολυτελῶν ΑἸεχ. 
ξύλων τιϑεμένων)] καὶ ξυλα τιϑεμενα 19, 1ο8. Ρῥγεεπηϊ. καὶ 44, 71» 
τού, 134. ξύλων τεϑεμενων 245. ξύλ. τιϑεμ. ἐν τοῖς τοίχ.] εἰ ἰΐρ- 
πρὶ Ῥγοὶἰοίαπι ἐπὶ ραν ο διε ἱπιροπεπίεε : Μεῖ, 1Αῖ. εχ Μ8. Οοἴδεπ. ἐν 

τοῖς τοίχοις} ἐν τοῖς οἰκοις 11. ὄνγτι ' ; 

Χ. Καὶ τὰ ἔργα] τὰ καινα 19.) το8. ἐπὶ σπουδῆς] ἐπι σπε- 
δὴν 11. ἐπι σπουδαις 44, 134. ἐπι σπουδὴ ς8. γινόμενα) γενο- 
μενα 109, 58, 1.8. συντελέμενον] συντελουμενα 11, ΠΙ, ΧΙ, ςς, 24ς. 
συντελειουμένα ς8. 

ΧΙ. Τότε--τόέτων] Τωπε ἐπί εγοραυϊ: ργοδγίεγος Ψεῖ. Τ1,Δῖ, εχ 

Μϑ8. Οοἰδετ. ἐπυνθανόμεϑα]} ἐπυϑομεϑα το. τῶν πρεσθυτέρων 
τότων] α τατῶων 19, 44. καὶ τὰ ἄτςο. 84 ἤη. οοπη.}] κα 44. 

ΧΙ. Τοεῖξ τοῖυπι ςοπηπα 71. Ἐπηρωτήσαμεν ὅν αὐτὲς] ἐπη- 
ρωτησαμεν δὲ αὐτὲς τῷ, το8. ἐπηρωτησαμεν ἐν ἄντοις 236. εἶνεκεν] 
εἰρηκεν (ἢ) 243. τὰς ὠφηγεμένες] τῆς αφιγμένες 24ς. καὶ τὴν 
δες. 84 ἤη. οοπ).]..44- ἡτδμεν αὐτὰς} ἡτεμὲν παρ᾽ αὐτῶν 64, 243, 
448. Αἰά. τῶν τπροκαϑηγεμένων) τῶν τροκαϑημενὼν 111. των 
χαϑηγαμένων 110.΄ ᾿ Ὅδυ 

ΧΙ. Οἱ δὲ ὠπεχρίϑησαν) οἱ δὲ εἰπὸν 71. ἡμῖν, λέγον]ες,) αὶ 44. 

71. Ἐσμὲν τοαῖδες} ἡμεῖς ἐσμεν σαιδὲς ΧΙ, ς8, 64, τοό, ἐτο, 120, 
121, 134, 236, 243, 245, 248. ΑἸά. Αἰεκ. ταιδὲς ἡμεῖς 44. τα 71) 

1τοϑ. δον Λωπες ψνοὶ Νεῖ. 1,21, εκ Μ8. Οοἴδετι. " τὰ Κυρίου] α ςς. 
«“ἰ΄ν 2 ᾿ 

τὰ χτίσαντος} τῇ κτησᾶντος 24ξ. .19 

ΧΙΝ. οἷκος] ργεατηϊτι. ὁ 10, 44. 1ο6, τοϑ, 120, 134, 245. ἔμ-. 
προσϑεν ἐτῶν «τλείονων] ἐμπροσϑεν τῶν το λείονων τ9, το8. μεγάλε] 
Ῥγδϑετηἶτ. τῷ τ9, το8. καὶ ἰσχυρὰ] -ἰ- βασιλεως το, 

ΧΨΝ. παραπικράναντες) τταρεπιχραναν 44. κα 71. ἥμαρτον) 
κα 44. εἰς τὸν Κύριον] Κυριον τὸν Θεὸν 44. εἰς τὸν Θεὸν 71. τὰ 

τὸν ἐράνιον} τῇ ἄρανξ 19. δρᾶν 71. 
λα 24ς. ταρίδωκεν αὐτὲς} ργαεπηϊτῖ. καὶ τού, 110, 134, 226.-Ἡ βα- 
σιλέως--- Χαλδαίων] τερὶς Βαῤγίοπὶ: εἰ Ολαί δαοτωπι Ν εἴ. 1,Αϊ. εχ Μϑ8. 
Οοἰδεπ. βασιλέως Βαξυλῶνος] βασιλεως τῆς Βαδυλωνιας ΧΙ, ςδ, 
τ10, 24ς. Αἰά. ΑΙεχ. βασιλεως τῆς Βαξυλωνος ὅᾳ4, 248. ,ν71. Βα- 

δυλωνος τε βασιλεως 108... βασιλ. τῶν Χαλδαίων] , 44. τα βασι- 
λεως Χαλδαίων το8. καὶ των Χαλδαίων 24ς. 

ΧΝῚ. Τόν τε οἶκον καϑελόντες] καὶ καϑελων τὸν οἶκον 10, 1τοϑ. 
ἐνεπύρισαν] ἐνεπυρισεν 19, ιο8. ἠχμαλώτευσαν) ηχμαλωτευσεν 19, 
1.8. “ 

» 

.134, 236, 

“ἂν τοτ᾽ εως Αναξαρσαρος 24ς. 

ΧΥΙ. Ἐν δὲ τῷ τρώτῳ ἔτει] α τῳ 64. χώρας Βαβυλωνίας 
ρῥτγωπηῖῖ. τῆς 19, 1ο8. τῆς Βαδυλωνιᾶς ς8. ὃ βασιλεὺς] , ὁ 1], Υ 
τού, τοϑ, 134, 236. κ44. ὁ βασιλεὺς Κύρος) λ Κυρος 19. κα 71. 

τὸν οἶκον τᾶτον] ροηΐξ ροίξ οἰκοδομῆσαι 11, το, 44, ςξς, τού, τοϑ, 134) 

436. τον ναον τατον (εἴ ροηΐς ροίξ οἰκοδομησαι!) 71. οἰκοδομῆσαι] 
οἰκοδομηϑηναι ΧΙ, ς8, 64, 119, 243, 24ς. ΑἸά, ΑἸεχ. 

ΧΥΊΠ]. τὰ χρυσὰ] τὰ χρυσεα ΧΙ], ττο, 24ς. 
καὶ τὰ ἀργυρεὰ ΧΙ, 110, 245. ΑΙεχ. α τὰ 44.ἷἁ.ς ἃ ἐξήνεγκε] α ἃ 
ςς. Ναξεχοδονόσορ] -ἰ- βασιλευς 236.9ὀ ἐν τῷ αὐτῇ ναῷ] εν τώ 
ἑαυτῇ ναὼ ΧΙ, 64, τοῦ, 134, 236, 24ς, 248. ΑἸά. ΑΙεχ. εν τῶ ναω 
αὐτὰ το8. πτολιν ἐξήνεγκεν] τταϑα εἐζηνεγκεν το, το. σταλιν δὲ 
ἐξηνεγκεν 44, 134. Ργϑετηῖ. τραλιν δὲ ἐξηνεγκε Ναδεχοδονοσορ ἐκ τὰ 
οἰκξ τὰ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ τού. . Κύρος ὁ βασιλεὺς} Α ὁ 24ς. ἐκ 
τὸ ναι} -- Ναξοχοδονοσορ 24ς. τῇ ἐν Βαξυλωνίᾳ] τε ἐν Βαθυλωνὶ 
ΧΙ, 19, 44. 58, 64. τοό, 110, 120, 236, 24ς, 248. Α]ά. Αἰεχ. κα 71. 

Βαξυλωνίᾳ} Βαξυλωνος 124.ἀ4ἁἅ.ς0 καὶ ταρεδόϑη)} καὶ ταρεδωκε 71. 
καὶ παριδωκεν αὐτὰ 24:ς. καὶ παρεδόϑη---Σαβανασ. Ζοροῦ.] καὶ 

ἔδωκε τῷ Ζωροδαξελ καὶ τῷ Σαμανασὰρ τι Οὐοάϊςε8 ϑεγγῖ. καὶ 
τοαρεδύϑη ὅς. δὲ βη. Τσοπ,.] εἰ ἡγαάϊϊε ἐα Ζονοῤαδεὶ εἰ δαίαδαζαν ργα- 
)εᾶο: Νεῖ. 11. εχ Μ8. Οοϊδεῖῖ, Σαξανασ. Ζαροβ.} Ζοροξαξελ᾿ και 
Σαναδασσαρω 11, ΧΙ, 64, 119, 121) 243», 248. ᾿ΑἸά, ΑΙεχ. ἄς, πἰῇ 

τω Ζοροβαξελ, 44, 120, 134. ὥς, οἴ Ὁ καὶ, ςς. Ζοροξαξελ και 
Σαδαναλασσάρω 19, 1ο8. Ζοροδαδελ καὶ Σαξανασσαρω ς8. τὼ 
Ζοροξαξελ Σαναξασαρω 71. τω Ζοροδαξελ καὶ Σαναβδασαρα τού. 
τω Ζοροξαξδελ και Σαμανασσαρω 236. Ζοροξαθελ και Αναδαρσαρω 
44ς. 

ΧΙΧ. καὶ ἀπήνεγκε τᾶντα] απενεγκᾶντι ΧΙ, ς4, ς8, 64, 110, 
2435) 248. ΑἸά, τα ἀπενεγκεῖν ττανῖα το, τοϑ. απενέγκαντι ταν- 
τα 21, 236. (ΑἸεχ. οὔπη τᾶντα ἴῃ ομαγαές. πλΐπογε.)} ἀνενεγκᾶντι 
24ς. ταντα--ἀποθϑεῖναι] αὶ οιπὶ ἱπίεγηηδά. γ1. τα σκεύη ταῦτα) 

ταῦτα τὰ σκενὴ ΧΙ, ς2, ς8, 64, 110, 243) 24ς, 248. Α]ά. ΑΙεχ. πο- 
ϑεῖναι] ρυαεπηῖτι. καὶ 19, το8. ἐν τῷ ναῷ} α ςξ8. τῷ ἐν Ἱερουσα- 

λὴμ] τῷ ςς. καὶ τὸν ὅζο. δὶ ἤη. οὐπ).] καὶ τῇ οἰκοδομηϑηναι τὸν 

λιν" “ 
καὶ τὰ ἀργυρὰ) 

ιγαᾶον τῇ Κυριου τοῦτον ἐπι τῷ τοπε αὐτῇ 19. ὥς, ἤπε τὰ ἱξουπά. το. 

καὶ τὸν ναὸν τῷ Κυρίου] α7ι. τῇ Κυρίου) α τα 44, τού. τῇ Θεξ 

24ς. οἰκοδομηϑηνα!ι] ΡΓδπ τ, τουτὸν ΧΙ, ς8, 64, 110, 243, 24» 

248. ΑἸά. ΑΙεκ. ἐπὶ τῷ τόπου] -“ αὐτὰ 44, ς8, 71, τού, 120) 121» 
ἐπὶ τῷ τόπου---Σαξανάσσαρος ἴῃ Τοοη]. [ε4.] ἐπι τουτοις 

ΧΧ. Τότε ὁ Σαξανάσσαρος] τοτε ὁ Σαναξασσᾷαρος ΧΙ, 44) 55» 
64, 110» 121) 134.» 243) 248. ΑἸά. ΑΙεχ. τότε Σαναξασαρος 71. 
τοτε ὁ Σαδαλασσᾶρης τοΒ. τότε Σαμανασὰρ τὸ Οοάὐϊΐοε5 ϑετρῖ. 
Τμης δαῤαγὲς ἐ{]ε Ν' εἰ. 1,21. εχ 'ΜΜ8. Οοἰδειῖ. τσαραγενόμενος) ργᾶ- 

τϊτῖ. ἐχέενος ΧΙ, 19, 44, 71) τού, 1ο8, 119, 134) 236, 243, 248. ΑΙ. 

ΑἸεκ. Ργϑθηηἶττ, ἐν τουτοῖς Ζ4ς. -ἰ- ἐν Ἱερουσαλὴμ το Οοὐΐοε5 ϑευεῖ. 
ἰνεδάλετο] ἐνεδαλε 1, τοῦ, τῷ οἴκου Κυρίου] τα οἰκα τε Κυριε ΧΙ, 

" 

12. 

16. 17. 

18. 

19. 

20. 



ΚΕΦΟΧΊΙ. 

21. 

22. 

ΕΣΔΡΑΣ Α. 

ζΖ.. Ν “΄ “ἣν ΄ »" ἧς ᾿ 2 “,͵,ΖΤ͵.- Γ 

δάλετο τὰς ϑεμελίες τὰ οἴκε Κυρίε τῇ ἐν ἹἹερεσαλὴμ, χαὶ ἀπ᾽ ἐχείνε μέχρι τῇ νῦν οἰχοδομέμένος 
3 ΄ - Ξ9 : “ΝΣ 2 ρ. ρῳ 

οὐκ ἔλαδε συντέλειαν. Νὺν ἂν εἰ χρίνεται, βασιλεῦ, ἐπισχεπήτω ἐν τοῖς βασιλικοῖς βιξλιοφυ- 
΄ δε 4 ΣΝ. ες» ΝΟΣ ῪΝ ΄ ΄ » 7 , ν᾿ Σ) 

λαχίοις τ Κυρα, Καὶ ἐαν' ευρίσχητε, μετὰ τῆς γνωμὴς Κύρϑ τ βασιλέως γενομένην τὴν οἰχοδο-- 
. ἂν 7 “,,.,.» ς Ν Ν ͵7 Ν κ“᾿ 7 “ἯᾳἾὟἿε .» . ΄ ες .ω 

᾿ μὴν τὰ οἰχοῦ Κυρίξ τὸ ἐν Ἱερδσαλήμ, χαὶ χρίγηται τῷ χυρίῳ βασιλεῖ ἡμῶν, πσροσφωνησάτω ἡμῖν 

27. 

“28. 

29. 

30. 

Ν Χ 
; δ» ἹΈΤΩν. 

. ρίου χαινὲ ἑνὸς, χαὶ τὸ δαπάνημα δοθῆναι ἐκ τὰ οἴχε Κύρε τῇ Βασιλέως. 

Ἴ2Ιν 134. Ἑ εδάεπι, ἤης τοις, 71, 236. Κυρε τὰ βασιλεὼς τοις εν 
'Βαδυλωνι το, το8:. -Ἐ τόις ἐν Βαδυλωνι 44, 24ς. 

Τότε ὁ βασιλεὺς Δαρεῖος προσέταξεν ἐπισχέψασϑαι ἐν τοῖς βιδλιοφυλακίοις τοῖς 

χειμένοις, ἐν Βαξυλῶνι" χαὶ εὑρέϑη ἐν ᾿Εχξατάγοις τῇ βάρει τῇ ἐν Μηδείᾳ χώρᾳ τόπος εἷς, ἐν ᾧ 
ὑπομνημάτιςο τάδε. Ἔτες πρώτα βασιλεύοντος Κύρε, βασιχεὺς Κύρος προσετάξε τὸν οἶχον τῷ 

Κυρίου. τὸν ἐν ᾿Ἱερεσαλὴμ οἰχοδομῆσαι, ὅπου ἐπιϑύεσι διὰ πυρὸς ἐνδελεχδς, Οὗ τὸ ὕψος ση- 

χῶὼν ἑξήχοντα, τ΄'τλάτος πηχῶν ἑξήκοντα διὰ δίμων λιϑίνων ξυςῶν τριῶν, καὶ δόμε᾽ ξυλίνε ἐγχω- 

Καὶ τὰ ἱερὰ σχεύη τ 

οἶκε Κυρίε τά τε χρυσὰ χαὶ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγχε Ναξαχοδονόσορ ἐχ τῇ οἴχου τῇ ἐν Ἱερεσαλὴμ, 

χαὶ ἀπήνεγχεν εἰς Βαδυλωνα, ἀποχαταφαϑῆναι εἰς τὸν οἶχον τὸν ἐν Ἱερεσαλὴμ, οὗ ἦν χείμενα, 

ὅπως τεϑῆ ἐχεῖ. Προσέταξε δὲ ἐπιμεληθῆναι Σισίννῃ ἐπάρχῳ Συρίας χαὶ Φοινίχης, καὶ Σαϑρα- 

δαζάνῃ, χαὶ τοῖς συνεταίροίς, χαὶ τοῖς ἀπότεταγ μενοῖς ἐν: Συρίᾳ. χαὶ Φοινίχη ἡγεμόσιν ἀπέχεσθαι 

τῇ τύπϑ, ἐᾶσαι δὲ τὸν παῖδα Κυρίου. Ζοροβάβελ, ἔ ἔπαρχον δὲ τῆς Ἰεδαίας, χαὶ τὸς πρρεσξυτέρες 

τῶν ᾿Ιεδαίων, τὸν οἶκον τ Κυρίου ἐκεῖνον οἰκοδομεῖν ἐπὶ τᾶ τόπεΕ. Καὶ ἐγὼ δὲ ἐπέταξα ὀλοσχε-- 
ρῶς οἰκοδομῆσαι, χαὶ ἀτενίσαι ἵνα συμποιῶσι τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς “Ιουδαίας, μέχρι τοῦ. 

ἐπιτελεσθῆναι τὸν. οἶχον τῇ Κυρίου. Καὶ ἀπὸ τῆς φορολογίας χοίλης Συρίας χαὶ Φοινίκης ἐπι- 

μελῶς σύνταξιν δίδοσθαι τότοις τοῖς ἀνθρώποις εἰς ϑυσίαν τῷ Κυρίῳ, Ζοροδάξελ ἐπάρχῳ εἰς 

ταύρες, χαὶ χριὰς, χαὶ ἄρνας, “Ομοίως δὲ χαὶ πυρὸν, χαὶ ἅλα, χαὶ οἶνον, καὶ ἔλαιον ἐνδελεχῶς 

καὶ δόμου ξυλίνου] καὶ δομες ξυλινες 

ςς. ἐγχωρίου) ἐχχώριου ΧΙ, 1το, 24ς. καινῷ ἑνὸς] α καίνου 10. 
κεν ἕνος 44, τοό. ἐκ τῷ οἰκου] κα οἰκου 44. 

ΧΧΥῚ. τῷ οἴκον Κυρίου] οἰκου τα Κυριου 44, τού, 134. 
τὸ Κυριον 120. ΑΙά. κα τὰ 236. τά τε χρυσὰ] τα τε χρυσεα ΧΙ. 
Αἰά. τὰ χρυσεᾶ ττ9. ΑΙεκ. καὶ ὠργυρῶ] καὶ ἀργυρεα ΧΙ. καὶ 
τὰ ἀργυρᾶ 10, 44, 55» τού, 1τοδ, 134» 330. καὶ τῶ ἀργνρεα 64, 110, 
24ς. ΑΙά, ΑἸεκ. ἃ ἐξήνεγκε] μαδεῖ ἃ ἴῃ οβιαγαξξ. ποτε Αἰεχ. ἃ 
ἐξήνεγκε---Βαδυλῶνα) κα οὐπὶ ἰηϊεγηηδά. 71. καὶ ὠπήνεγκεν] α και 

1, ςς.- καὶ ἀπήνεγκεν---Ἱερουσαλὴμ] « οὐπὶ ἱπιεγηγεά. 19, τοϑ. 
εἰς Βαδυλῶνα] εκ Βαξυλωνος 44: "ν Βαξυλωνι 248. τὸν ἐν Ἴερεσα- 
λὴμ)} τῷ ἐν Ἱερουσαλημ 134. ὃ ἣν διο. δὰ ἤπ. ςοπλ.} αὶ 245. 

τεϑὴ ἐκεῖ ] α έχει ςς. οπὼς τεϑωσιν ἔχει ς8. 

ΧΧΥΊΙ. ἐπιμεληθῆναι Σισίννη} α Σισιννῃ ΧΙ. 

ό4. Αἰ. ΑΙεχ. κα Κυριον 10, ς8, 1ο8. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνου] 
και ἐπ᾿ ἐχείνου 44. 

ΧΧΙ. εἰ κρίνεται} κα εἰ 11, ςς. εἰ κρινεῖς 19, τοβ. χρίνατε 44; 
71, τού, 120, 134, 236. εἰ κρινετε 64,543. ΑἸά,. εἰ χρίνεται, βα- 
σιλεῦ]) 4 ἡμάϊΐεας, τεκ Ν ει. 1,Δ1. εχ Μ8. (οἱ θετῖ. ἐπισκεπήτω] ἐπι- 
σκεφϑήτω 19, 1τοΒ. καὶ ἐπὶ τῶν 44. επισκοπριτὼ ς8. ῥγαβηϊεῖ, καὶ 
71) τού, 134. επισκοπήτω 24ξ. ἐν τοῖς ὅζο. δά ἤη. σοη,.7 ἐπ ἐἰὀνὶς 
πποπιον αἰ ἰδ τὶ τερὶ:» φμὶ {πὶ ἐπ Βαῤγίοπε: νεῖ. 1,Αἴ. εχ Μ5. (οἱἹ- 

δεῖ, τὸ Κύρε} -“ βασιλεως τοῖς ἐν Βαδυλωνι ΧΙ, ςς, τού, 120, 

α Του 44. ξυρῶν τριῶν] ξεξων τριῶν τοϑ. 

ἘΒ ΟΙΧΒ 

ΤῈ χυριδ 64, 110. 

ΑΙά. δὼ : 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἐὼν εὐρίσκητε] καὶ ἐᾶν ευρισκηται 44) 64) τού, 120, 
436, 243. ΑἸά. και εαν εὑρισκεται 134. μετὼ τῆς γνώμης] μετὰ 

ὅπως 

α ἐπιμεληϑηναι 
τὴν γνωμὴν 24. τὸ βασιλέως] α 71. Ἔ τοῖς ἐν Βαδυλωνι τοῦ. 44. καὶ Φοινίκης} α 71. καὶ Σαϑραξούζανῃ] και Σαϑρουζανη 

γενομένην τὴν οἰκοδομὴν] γενομένη "ἢ οἰκοδομὴ 19, 108. α τὴν 236.-Ὁὸι 44. καὶ τοῖς συνεταίροις] καὶ τοῖς ἐτέροις 44, 71, τού, 120, 134. 
λα γενομένην 24. τῷ οἶκε Κυρί] ΤΈ ΟΥΧΞ τῇ νριε Ὕ 71. τὸῊ κακαὶ τοῖς ἀποτεταγμένοις) και τοῖς λοιποῖς ὑποτεταγμένοις το. ἤσ, πῆ 

ἐν Ἱερουσαλὴμ} τῆν ἐν Ιερουσαλημ 71. καὶ κρίνηται) καὶ κρίνεται 
ΑΙά. τῷ κυρίῳ] α κυρίῳ 119. βασιλεῖ ἡμῶν] ἡμῶν τω βασιλει 10, 
1ο8. ποερὶ τότων] περι τουτὸ 24ς. Ὄέερι τατα 248... 

ΧΧΙΠΙ. ἐν τὸϊς βιδλιοφυλακίοις} ἐν τοις βασιλικοῖς βιθδλιοφυλακι- 
οις ΧΙΡ᾽, 44, ζ29 τού, 110, 120, 134. 236, 24ς, 548. Αἰά, ΑΙεχ. εν 

τοῖς βασιλικοις βιδλιοις ητ. ἐν ᾿Ἐκξατανοις] α ἐν 64, τοό. «ἈἹά. 

Ἐκξετάνοις 243. ἐν ̓ Εχξατάνοις---χώρᾳ] εν Μηδείω 44. ἐν ̓ Εκβατ. 

τῇ βάρει] ἐν οἴκῳ τειχισμένῳ ἐκ μητρῶν τῇ κόσμου 2 (οάϊςες δεγρὶϊ. 
τῇ ἐν Μηδείᾳ χώρᾳ] ἐν τη, Μηδειας χωρα το. τῇ ἐν τῇ Μηδεια χωρὰ 
48. ῆς, εἰ Μηδια, τοϑ. α τῇ 134. τῇ ἐν νδια χωρα 24. τό- 

ἤρλνπος εἷς] α εἷς 11, το, ςς. τοϑ. τόμος εἰς 44, ξ2,) 58) 715 110» 120) 

ἰανν 134,36, 243, 24ς. ΑΙἸά. ΑΙεχ. ἦρεω: Ὑ εἴ: 1,λῖ. εχ Μϑ5. Οοἱδετῖ. 

ἐν ᾧ ὑπομνημάτιςο τάδε] λεγων ταδὲ 44. εν ᾧ ὑπεμνηματιςο ταδὲε ς8, 
64, 71, τού, τοϑ, 1105) 134 

ΧΧΊΝ. βασιλεύοντος Κύμ] αν 71. 
προσέταξε Κυρος 44. κα βασιλεὺς Κυρος 24ς. τῇ Κυρίου] , τῇ 10, 
44, τού, τοΒ. τὸν ἐν Ἱερουσαλὴμ] τε εν Ιερουσαλημ, 134- οἰκοδὸ- 
μῆσα!] οἰκοδομηϑηναι 10, 71, 108, 121. ὅπου ἐπιϑύουσι δζο. δὰ 
ἔπ. οοη}.} α 7γ1- ἐνδελεχξς) ἐνδελεχως, 44. τού, 120, 134, 226, 
24Κ-. σΟν ς 

ΧΧΨ, Οὗ τὸ ὕψος] οἰκοδομεῖν τὸ ὁ ὕψος 7) Οοάϊςε5 δεῖγὶ. πηχῶν 
ἑξήκοντα } πηχεων εξζηκοντα 11, 44, ςς» (τού. τηᾶτρ. ΔΌ αἱ. πι. δεκα) 

134, 236. -ξ μηκος τσηχὼν ἑξηκοντα 1211. τῦλάτος πηχῶν] τλα- 

τος τηχεων 44) 58. κα ξς, 24ζ. μηκὸς σήχων 236. ἑξήκοντα 2 .Ἵ 

κα κε) 24ς. ἐξ γι. διὰ δόμων λιϑίνων} δια δρμων λιϑὼν 44, 24ς: 

βασιλεὺς Κύρος προσέταξε) 

καὶ τοῖς ἀποτεταγμένοις---ἡγεμό- 
ἀὠπέχεσϑαι τῇ τόπου] ἀπέχεσθαι δὲ τα 

τόπου 71, τού, 120, 134. ἰᾶσαι δὲ) και ἑεασαι 44. καὶ δὲ γ1. διαδεῖ 

δὲ ἴπ' σδαγ. αὐΐποτε ΑἸεσχ. τὸν τταῖδα Κυρίου] τὸν τταιδα τὰ Κυριου 
ςς, 64, τού, 120, 134, 345, 448. Αἰά. ΑΙεχ. Ζοροδαξελ) ργαπηίε, 

αἀποτετάγμ. τοδ. καὶ καὶ 44. 

σιν} , οὐπὶ ἱπτεγπηοά. 71. 

τον 44. 120, 134.- ἔπαρχον δὲ] υπαρχον δὲ 11. 4 δὲ 44. τὸν οἷ- 
Χον ἄς. δὰ ἤη, σοη,.} οἰκοδομειν τὸν οἰκον Κύριε εκέινον 1οϑ. τὸν οἷ- 
κὸν τὰ Κυρίε} τὰ 19, 106, 134. ΑἸεχ. τον οἶκον τϑτον ξϑ. ἐκεῖνον 

οἰκοδομειν} λ ἔκεινον 44. 58) 71, 1οὖ, 120,.1349 236. ττ. 248. ἐπὶ 
τῷ τόπου] -"- αὐτα 44,71; τού, 120, 121» 134), 236. 

ΧΧΨΝΠΠ. Καὶ ἐγὼ δὲ] α δὲ ΑἸεχ. καὶ ἀτενίσαι) -Ἐ ἐπὶ τὰ το- 

Του 19, 1ιοϑ. και ἀναχαινισᾶι 44, 71, τού, 121, 134) 236. χαι 
ανισαι (β6) 119. ἵνα συμποιῶσι) ινω συμποιησωσι 55. α7. τοῖς 
ἐκ τῆς] τοῖς απὸ τῆς 19) 1ο8. τες ἐκ τῆς 71. τῆς Ἰουδαίας] τῶν 

Ἰουδαίων ΧΙ, 64, 119, 243, 24ς, 248. ΑἸά. ΑΙεχ. της Ἰδουμαιας ἴοῦ: 
τῷ Κυρίου] α τῇ 10, 44, τού, 1οϑ, 134, 236. ΑἸά. 

ΧΧΊΧ. ἐπιμελῶς] ἐπιμελειῶς 110. σύνταξιν δίδοσϑαι] τ. 1τοϑ. 
τέότοις τοῖς ἀνϑρώποις] τοις ἀνϑρωποις ττοις 1οϑ. εἰς ϑυσίαν)] εἰς 

ϑυσιας ΧΙ, 64, τι9, 245» 248. ΑΙ4. ΑΙεχ. - τῷ Κυρίῳ] λα Τῷ 19. 
Ζοροξάξελ ἐπάρχῳ] τε Ζοροθαξελ 19, 1τοΒ. κα 71. εἰς ταύρους] 

α εἰς 71. δα εοπιεάεμαϊος ([οτί. εοειπεηά:) ἐσπτος Ν εῖ. 1Αϊ. εχ ΜΘ. Οὐϊ-. 

θεῖ. καὶ 'χριδς] α Χᾶάι 44971-. καὶ ἄρνας] κα και 44,71. καὶ ἀρ- 

νων 24ς. 
ΧΧΧ. Ὁμοίως δὲ καὶ τυρὸν] αὶ Ἅμοιως δὲ και 44. κακαὶ συρον 

δᾷς. κατ᾽ αὐτὸν νόμον 7 Οοαϊςε8 ϑετρί!. καὶ ἅλα] καὶ ἀλας 19, 
. 

Φ 



- 

Ἵμενων, ςξ8. 80, ἰῇ προσγεγραμμένων, ΑΙοχ. Ἐ τι το, τοϑ.. 

. Σ20, 121) 134, 226, 243) 248. ΑΙά. ΑΙεχ. 

ΕΣΔΡΑΣ Α. 

χατ᾽ ἐνιαυτὸν, 

᾿ 
ΝῚ " 

. 

τ ΚΕΦ, 
ες. »“.- 2 2. ..,.«ἃ ἢ , ε 

χαϑὼς ἂν οἱ ἱερεῖς. οἱ ἐν ᾿Ιερασαλὴμ ὑπαγορεύσωσιν ἀναλίσχεσσαι χαϑ' ἡμέραν, 
. | Ζ -ς ρ- φ φ ᾽ ει νΝ "3 ΄ Ν [ω] , 

ἀγαμφισξητήτως, ὍὍχως προσφερωνταᾶι σπονδαὶ τῷ Θεῷ τῷ ὑψίςῳ υχσερ Τὸ βασιλέως χαὶ τῶν καί... 31. 

δὼν, χαὶ προσεύχωνται χερὶ τῆς αὐτῶν ζωῆς" Καὶ προςάξαι ἵνα ὅσοι ἐὰν παραδωσί τι τῶν γε-. 

ληφϑῆναι ξύλον ἐκ τῶν ἰδίων αὐτῇ, χαὶ ἐπ᾿ αὐτὰ χρεμασϑῆναι, καὶ τὰ 

ὑπάρχοντα αὐτῇ εἶναι βασιλιιά. Διὰ ταῦτα χαὶ ὁ Κύριος, ὃ τὸ ὄνομα αὖτ ἐπικέκληται ἐχεῖ.. 

ἀφανίσαι πάντα βασιλέα καὶ ἔθνος, ὃς ἐχτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτῷ χωλῦσαι ἢ χαικοποιῆσαι τὸν οἶκον 

Κυρίε ἐκεῖνον τὸν ἐν Ἱερεσαλήμ. Ἐγὼ βασιλεὺς Δαρεῖος δεδογμάτιχα ἐπιμελῶς κατὰ ταῦτα 

ψραμμένων καὶ ἀκυρώσωσι, 

γίνεσθαι. 
2 

ΤΟΤΕ Σισίννης ἔπαρχος χοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης, καὶ Σαϑραδαζάνης, καὶ οἱ συγεταῖροι 
ρο ἰδ ρο 3 ΄ ἰδὲ ς “ "Μ᾿ Μ 

χαταχολεϑήσαντες τοῖς ὑπὸ τὸ βασιλέως Δαρείε προςαγείσιν, Ἐπεφςᾶτεαν τῶν ἱεβὼν ἔργων ἐπι- 
ρ;,Ἄ ρ 7 ρὼ ΄  νε ’ Ἕν Ἂν » 2 Η 

μελέςερον συνεργᾶντες τοῖς πρεσξυτέροις τῶν ᾿Ιδδαίων χαὶ ἱεροςάταις. Καί εὐοδα ἐγίνετο τὰ 

ἱερᾷ ἔργα, ποροφητευόντων ᾿Αγίαίε χαὶ Ζαχαρίου τῶν προφητῶν. Καὶ συνετέλεσαν ταῦτα διὰ 
᾿ ' ρ 2 . “ . »Φ 7 ἊΝ ͵΄ ν. Ζ 

προςάγμάτος Κυρίε Θεᾶ ᾿Ισραῆλ' χαὶ μετὰ τῆς γνώμης τᾶ Κύρδ χαὶ Δαρείου χαὶ ᾿Αρταξέρξου 

βασιλέων Περσῶν, Συνετελέσϑη ὁ οἶκος ὃ ἅγιος ἕως τρίτης χαὶ εἰκάδος μηνὸς "Αδαρ, τᾶ ἔχτα. 

ἕτες βασιλέως Δαρεία. Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, χαὶ οἱ ἱερεῖς χαὶ οἱ Λευῖται χαὶ οἱ λοι-- 

κοὶ οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας οἱ ππροςεϑέντες, ἀκολέϑως τοῖς ἐν τῇ Μωυσέως βίδλῳ, Καὶ προσ- 

ἥνεγχαν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τῇ ἱερξ τ Κυρίε ταύρες ἑχατὸν, χριὰς διαχοσίες, ἄρνας τετραχοσίες, 

Χιμάᾶρες ὑπὲρ ἁμαρτίας παντὸς τῷ ᾿Ισραὴλ δώδεχα «πρὸς ἀριϑ μὸν, ἐκ τῶν φυλάρχων τὰ Ἰσραὴλ 

ξξ, τοβ, 248. κα και 44. καὶ ἄλλα 24ς. ὑπαγορεύσωσιν] υπα- 

γορευωσιν 19, 1τοό, το8. αἀπαγορευσωσιν (Ιοοο «παγίελλωσιν) 44. 

ἀναμφισβητήτως] αναμφισθητως 1Π1. κα 44. 

ΧΧΧΣΙ. Ὅπως φροσφέρωνται] οπὼς φεροντῶι 44- οπὼς τροσφε- 
ρονται τού, 134. σπονδαὶ τῷ Θεῷ] ργατηῖε, αἱ ϑυσιαι καὶ το, τοβ. 
τῷ Θεὼ σπονδαι 44. τῷ ὑψίξῳ] "44. καὶ τῶν τοαίδων] -Ἐ αὐτῶν 

19. καὶ τῶν αὐτὰ τραιδὼν 44, 71, 74. τού, 120, 134) 336. -[- αὐτα 

1οϑ. καὶ προσεύχωνται] και ἐνῶ προευχωνται 10) ἸοΒ. καὶ προσ- 

εὐχέσϑαι 745 τού, 120, 121, 1345 236. καὶ προσεύχωνται ὅζο. δὰ 
βη. οοπι,] 44. τυρὶ τῆς] ὑπὲρ τῆς 121, 2326. περὶ τῆς αὐτῶν 
ζωῆς] ὑπερ τῆς ζωης αὐΐων ἐνδελεχως 19, 1τοϑ. 

. ΧΧΧΊΙ. Καὶ τροςάξα!ι) καὶ Ὡροσεταξεν ΧΙ, 44, ς2, ς8, 64, 71, 

γ4, τοῦ, 120, 121, 134, 236, 243, 24, 248. ΑἸά. ΑἸεχ. τρροσεταξε 

δὲ το, τοϑ. Εἰ εοηβμμ Ν εἴ, [μΑῖ, ἐχ Μϑ8. ΟοἸδεῖ. ἵνα ὅσοι] και 

οπὼς 19. να ὦσι τού. οτι ὁσοι 245. ἐᾶν παραδῶσί τι] εαν πάρα" 
ξαινη τις 19, 108. κα τι 44. ἂν παραδωσι τι 8, 64, 74, τού, 134, 
248. ΑἸά. ΑΙεχ. τῶν γεγραμμένων] τῶν τεροειρημενων και τῶν τρο- 

γεγρῶώμμενων ΧΙ, ς2, 64, 119) 243» 242, 248. Αἰά, ἤο, πἰῇ εἰρη- 
, 

καὶ 
ἀὠἀκνρώσωσι] Ῥγϑειηϊῖ. ἢ ΧΙ, ς8, 64, 119. ΑΙά. ΑΙεχ. ἢ και ἀχιρωση 

19. 44. ἢ και ἀκυρωσι τοβ, ληφϑῆναι ξύλον] ληφϑηναι ξυλων 
44. ληφϑηναι ζυλα τοϑ. 
243. ΑἸΙά. καὶ ἐπ᾿ αὐτὸ ςς. καὶ ἐπὶ τξτων ς8. καὶ ἔπι ΤΕτο 24. 
καὶ ἐπὶ τότῳ ΑΙεχ. καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ κρεμᾶσϑηναι] καὶ κρεμασϑηναι 
αὐῇον ἐπ᾿ αὐτε 19») τιο8. εἶναι βασιλικά] εἰναι εἰς βασιλικᾶ το, 
1οϑ8. 

ΧΧΧΙΊΙ. Τοῖυπι σοπηηιᾶ ἐεείξ 44. Διὼ ταῦτα] διω τοῦτο 71, 
γ.4) 1οῦ, 120, 124. καὶ ἔϑνος} , 24ς. καὶ ἔϑνος---χεῖρα αὐτῇ] 
εἰ ψεπίεηι, μα ἐχίεπα δ σιαπώπι (μαηε Ν ςϊ. 1ἴ. εχ Μϑ8. (οἹρετί. ὃς 

ἐκτενεῖ 7 ὃς ἐᾶν ἐκτεινη το. ὃ εχτένει ξξ. και ἐν ὁσὼ ἔχτειναι 44ς. 

ὃς ἐκτείνει 248. ΑΙά. τὴν χεῖρα αὐτῷ} α τὴν 11, το, ςς, το. ἢ 
καχοποιῆσαι͵ α 71. ἥ κακοποιῆσαι δζο. δὰ ἢπ. οοπι.] καὶ ἐφρόνησε 

κακὸν ἐπὶ τῷ ἱερῷ τῇ Κυρίου ὃ ἐν Ἱερεσαλήμ. 7 Οοάϊςε5 ϑεγρί!. τὸν 
οἶκον Κυρίου] τον οἰκὸν τε Κυριου ΧΙ, ς8, 64, 248. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐκεῖ- 
γον] α 24ς-. ἐκεῖνον το. δὰ ἔῃ. Πσοπ).} λα 71. 

ΧΧΧΙΜΝ. Ἐγὼ βασιλεὺς] ἐγὼ δε βασιλεὺς 64, 243, 248. ΑΙά. 
εγὼ ὃ βασιλευς τοό. κατὰ ταῦτα γίνεσθαι] γινεσϑαι ταῦτα γ1. 
γίνεσαι} γιγνεσϑαι 11. 

]. ἔπαρχος} Ὀτ τη. ὃ 19, 44. ξζ, 4, 715 742 τού, 1οϑ8, 1109, 

κοίλης Συρίας καὶ ᾧοι- 
γίκης} "44,71. καὶ Σαϑραδεζανης] και Σαϑρεζανης γι. 

οἱ συνεταῖροι]) καὶ οἱ συν ἄυτω 71. 

λεὼς γ1. 

τοῖς ὑπὸ τὰ βασ λέως] Α βασι- 

προςωγεῖσιν] προζαχδεισιν ((τι. τορος αχϑησιν) 10) 1τοϑ. 

ὰ 

αι ἡ νο 
καὶ ἐπ᾿ αὐτ} καὶ ἐπὶ τατε ΧΙ, 64, 110, 

τὸς 71. 

᾿ 
και. 

τροςαγμασιν 44, 71γ 74» τού, 120, 134. τοροςετάγοσιν ε8. 

11. Ἐπεράτεν] ἐπιςατείζων ςΞ8. τῶν ἱερῶν ἔργων ἐπιμελέςερον] των 

μερεων ἐπι μελεφέρον τῶν ἐργῶν 58. τοῖς πρεσβυτέροις ὅτο. δὴ ἤη. οοπι.] 
τοῖς ἱεροξατοις 71. τῶν ᾿Ι5ϑαίων) τῶν 'ερεων 11, 121, 216. Αἱά. 

καὶ ἱεροςάταις] κα 58. 
ΠΙ|Ι. Καὶ εὔοδα ἐγίνετο} καὶ ενοδα εγινοντρ τς. εὐοδὰ ἐγινοντᾷ 

ἐγίνετο τὼ ἱερὰ ἔργα] τὰ τερῶ ἐργα ἐγένετο 44. ῃ 

ΙΝ. Κυρίου Θεξ] ῥτγαπιῖτς, τε 11, ΧΙ, ς8. Αἰεχ. Κυριξ τα Θω. 
1ῷ, 1τοΒβ. Θεξ Ἰσραὴλ] 71. τῇ Κύρου] κα τῇ 19, 44» 5 5» 64, 74, 
τοῦ, 1τοϑ, 110) 134) 436, 24ς. ΑΙά. ΑΙεχ, τῇ Κύρου ὅτοι «ἀ ἤῃ, 
ςοπ,.} ὦντὶ, ε, Ῥατὶὶ, εἰ «Αἀγιαχεγαὶς τερὶς Ῥεηαγωηι, ψίγνε ἱπ  χίηπι απ. 
περ Τατὶϊ γερὶς Ῥεγίαγμρ εἰ. 1ιαῖ. εχ Μ8. Οοἴδεῖ, καὶ Δαρείου] 
Ροηΐξ ροΐξ Αρταξερξου τοΒᾶ. βασιλέων Περσῶν] βασιλεως “Περσων 
44, 120, 24ς- Ρτατηϊτξ, τῶν 64, 248. ΑἸά. ,-Ἢ ἕως τῷ ἔκτε ἔτες Δα- 

ρείου βασιλέως Περσῶν. ΑἸεχ. 
, Ψ. Συνετελέσϑη] Ργρουηἶτ. ἐως τε ἕκτου ετας Δαρείου τε βασιλεως 

Πέερσὼν ΧΙ], ς2, ςξ») 110) 248. ΑΙ4. ργβεηῖε, ἐδάεπι, αἰ ἢ τ Περσὼν 

βασιλέως, ς8. Ργδειαϊῖ. καὶ συνετελέσθη 44) 71» 74) 130, 134). 236: 
᾿ς Ῥγβιηϊ, ἕως τοῦ ἐκτου ἐτοὺς Δαρειου βασιλεως Πέερσὼν 64. . Ἀγβουἶτι, 

εῶς τοῦ ἐκτου ἔτους βασιλεως Δαρείου Περσων 245. ὃ ἅγιος] α 1], 
19, 445), 52, ςς, 71, 74. τοῦ, τοϑ, 120, 134. ἕως τρίτης καὶ εἰκά- 
δος εἰκοςὴ τριτὴ 44. τως τριτοῦ κᾶὶ εἰκοσι ςξ.' μηνὸς "Αδαρ] τον 
ἑκταε μήνος Αδαρ 44, 71) 74γ τού, 120, 134- τὰ ἕκτου δια. δὰ βη. 
οοτ}.] α 44. ἐπι τὰ βασιλεως Δαρείου 71, 74, τού, 120, 1324. βα- 
σιλέως Δαρείου) της βασιλείας Δαρείου 24ς. 

ΝΙ. Καὶ ἐποίησαν) καὶ προσηνεγκᾶν 44. καὶ οἱ ἱερεῖς} κα 71. 

καὶ οἱ λοιποὶ δζς. δὰ ἤη. ςοπ). καὶ τσᾶντες καΐα Μωσεὼς προςαγμῶ- 

οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας] αὶ οἱ ςψν 74, τού, 134) 241. οἱ 
ταροςεϑέντες--σροσήνεγχαν ἴῃ σου. [64.] α οὐπὶ ἱπιειτηεα.. 44. τοῖς 
ἐν Τῇ] τὴ ἐν τῇ ς8. : ᾿ 

ΨΙ1. τῷ δηρ8] τοῦ ναου 44) 71) 74, τού, 1τῶ2ο, 121») 134» 230. 
τῷ Κυρίου} αὶ τοῦ 44. 715. τού, 245. “Ἢ ταῦυτὰ 134. κριὰς δια» 

κοσίους] κριους οχταχοσιξς 44, 71) 745ν 120, 134. ἄρνας τετραχο- 

σίους} ἀρνας ττεντακοσιους᾽ 134. λ243.3418. 
ΨΙΠ. Χιμάρους] Ἔ τριακοσίους 44.» 71») 74) τού, 120, 1:21) 134» 

436. ὑπὲρ ἁμαρτίας] και περι ἁμαρτίας 44, 715) 74ν τού, 120, 121; 

134, 236. παντὸς τῇ Ἰσραὴλ] τε παΐος Ισραηλ 44 δώδιχα 15] 

κ 58.. δώδεκα πρὸς ἀριϑιμὸν] προς αριϑμον των υἱων Ἰσραὴλ δωδικα 

71. ἀκ προς αριϑμον 24ς. δώδεκα πρὸς ὠριϑμὸν ὅτ. δὰ ἤπ, οοπ1.] 

ἀἰμοαάεεῖπι, (ξεμπάί πε πεπσγτπ ἀμοάξοῖνε ἐγ διιπι {{αεὶ. Υ οἵ, ΤΑῖ. ἐχ Μϑ9. 

Οοἰδετ. ἐκ τῶν ὅς. δ ἤη, ςοπι.7 α 71. ἐκ τῶν φυλάρχων] τῶν 
φυλῶν 19, το8. εκ τῶν φυλῶν 44,.745 τού, 120, 121, 134) 236, 243: 

δώδεκα 5] λ 19. 24ς, 248. 

.- 

4 

32. 

33. 



ΕΣΔΡΑΣ Α. 

κΕΦ. Ψ1. 
9. δώδεκα. Καὶ ἔςησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται χατὰ φυλὰς ἜΠΕΙΤ ἐπὶ τῶν ἔργων. Κυρίε Θεϑ 

ΨΠΙ. 

Ἰσραὴλ ἀχολόσως τῇ Μωυσέως βίδλῳ, χαὶ οἱ ϑυρωροὶ. ἐφ᾽ ἐχάςεε πυλῶνος. Καὶ ἠγάγοσαν οἱ 
εν 3 Ν δ: 5 ἱαρν ϑ ’ Ἁς ΄ 3 ρὸ 7 ρ᾿ 7 ." ὟΣ 

υἱοὶ Ἰσραὴλ τῶν εχ τῆς αἰχμαλωσίας τὸ πάσχα ἐν τῇ τεσσαρεσχαιδεχάτη τϑ παρώτε μηνὸς, ὅτε 
ρο ν ρὸ ΄ “ Ν᾿ ε ρ ιν ἡγνίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται “Αμα χαὶ “«τ“άντες οἱ υἱοὶ τῆς αἰχμαλωσίας, ὅτι ἡγνίσϑη- 

Ο ε ρ᾿ Ψ ζά ε ΄ 

σαν, ὅτι οἱ Λευῖται ἁμὰ τπτιάντες ἡγνίσσϑησαν. 
.“»»"» - 2 “ ρω ς "μ᾿ ΡΝ 

Καὶ ἐϑυσαν τὸ τάσχα «πᾶσι τοῖς υἱοῖς τοῖς 
αἰχμαλωσίας, χαὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς ἱερεῦσι, καὶ ἑαυτοῖς. Καὶ ἐφάγοσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 

οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, “πᾶντες οἱ χωρισθέντες ἀπὸ τῶν βδελυγμάτων τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, ζη- 

τῆντες τὸν Κύριον. Καὶ ἠγάγοσαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπ]ὰ ἡμέρας εὐφραινόμενοι ἔναντι Κυ- 
,᾿΄-ῤ “ Ν. δ “ ΄ ᾽ ΄ »» ὅν " Ν “ 3 

ρίδ, Οτι μετέςρεψε τὴν βδλὴν τ βασιλέως Ασσυρίων ἐπ αὑὗτξς, χατισχύυσαι τὰς χείρας αὖ- 

τῶν ἐπὶ τὰ ἔργα Κυρία Θεδ ᾿Ισραῆλ. 
΄ ΄ 

ΚΑῚ μεταγενέςερος τότων ἐςὶ, βασιλεύοντος ᾿Αρταξέρξε τῇ Περσὼν βασιλέως προσέξη "᾿Ἐσδρας 

᾿Αζαραίβ, τ Ζεχρίβ, τ Χελχίβ, τ Σαλήμε, Τὰ Σαδδόχε, τ ᾿Αχιτὼξ, τὰ ᾿ΑμαρίΒ, τ ᾿Οζίε, 

τῇ Βοχχᾶ, τ ᾿Αδισαΐ, τῇ Φινεὲς, τ ᾿Ἐλεάζαρ, τῇ ᾿Ααρῶὼν, τῇ ἱερέως τῇ πρῶτε. Οὗτος “Ἔσδρας 
3 “" ϑ 3 ρ᾿ 7 ῥῶ "ῸὋ μῷ ΩΣ 

ἀγέξη ἐκ Βαδυλώνος ὡς γραμματεὺς εὐφυὴς ὧν ἐν τῷ Μωυσέως νόμῳ τῷ ἐχδεδομένῳ ὑπὸ τῇ Θεξβ τ 
3 7] »» 3. "»“ς Ἂν δ 7 ς ἢ ΄ 9 » Σ “|,,2ν , 2) ’ 

Ἰσραήλ. Καὶ ἔδωχεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς δόξαν, εὑρόντος χάριν ἐνώπιον αὐτῇ ἐπὶ πάντα τὰ ἀξιώμα]α 
32 " τ ΄ 3 ἰων ε" 3 Ν, Ν, ρ ε ΄ ΄-, ἰϑὰ με φ ᾿ς, 

αὖτ. Καὶ συνανέξησαν ἐχ τῶν υἱων ᾿Ισραὴλ, χαὶ τῶν ἱερέων, χαὶ Λευιτὼν καὶ ἱεροψαλτῶν, χαὶ ϑυ- 

ρωρῶν, καὶ ἱεροδάλων εἰς Ἱερεσαλὴμ, Ἔτες ἐξδόμε βασιλεύοντος ᾿Αρταξέρξε ἐν τῷ πέμπ]ῳ μηνί" 
χω 

1Χ. κατῶ φυλᾶς ἐρολισμένοι) ἐρολισμένοι χαΐα φυλας 11, 44, ςς, 

τού, τοϑ, 134. 236. καΐα φυλὴν γολίσμενόι 24ς. Κυρίου ΘεΣ] 

Ργϑετηΐιξ, τὰ ΧΙ, ς8, το, 24. Κυριξ τε Θεβ το, τοβ. ΑἸεχ. ἄκχο- 

λάϑως] ργεευηΐττ. καὶ το. ὠκολάϑως--ξβίδλῳ] αὶ οὐπὶ ἱπιεγπιεὰ, 71. 
κατὰ τὰ ἐντάλμαϊα ἃ ἐν τοῖς βιδλίοις Μωση Οοὐεχ ὑπυ5 ϑετρὶϊ!. ῆς, 
οὐπὶ τὸ Θεξ ροίξ ἐντάλμαΐα, Οοάεχ αἰϊετ ϑεγρ!. καὶ οἱ ϑυρωρο)ὶ] 
και οἱ πυλωροι 19, 108, 121. - 

Χ. Καὶ ἠγάγοσαν) καὶ ἡγαγον 19, 1Ιο8, τῶν ἐχ τῆς] ἐκ τῆς 
τῶν ΔΙά. τῶν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας] τῶν απὸ τῆς αἰχμαλωσιᾶς 44. 

τού, 134, 236. α τῶν ς8. ἂπο τῆς αἰχμαλωσίας 74. κα ἐκ 119. οἱ 
ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας 248. τὸ πάσχα) Ἔ Κυρίου γ Οὐοάϊοε5 ϑεγρὶϊ. 

ἐν τῇ τεσσαρεσχαιδεκάτῃ) λ εν 19, 44 1τοϑ. “ἡμέρα (8, γ45 τού, 

134. Τερίεπι Οοάϊςεβ 56. τοῦ ταρώτου μηνὸς} του μῆνος τον ρω- 

του ςξ8. τῶ πρωτω μῆνος 24ς. ὅτε ἡγνίσθησαν] οτι ἡγνισϑησαν ΧΙ, 
44, ξς, 71, 74, τού, 134» 236, 243, 245, 248. ΑἸά4. κοτε 64. οἱ 
ἱερεῖς-- Αμᾶ τςοπὶ. (ε4.} α οὐπὶ ἰηϊειτηθά. 44. φιΐ (απ βεαι! ἐγανὶ 

αεεγάοίες εἰ 1ιευΐϊε ραγίεν. Νεῖ, 1Αἴ. εχ Μϑ. (οἰθεσι. 

ΧΙ. Ἅμα) οοηϊμηρὶς οὐ Ργαοοεπεθυς ΑΙά. ΑΙεκ. καὶ τᾶν- 
τες] α καὶ 44. οἱ υἱοῦ} αὶ υἱοι τοβ. κα οἱ 24:5. οἱ υἱοὶ δις. δὰ ἔῃ. 
ςοῃ).} "44. οἱ υἱοὶ τῇς] οἱ ἐκ τῆς 10. ᾿ οἱ υἱοὶ τῆς αἰχμαλωσίας] 

οἱ ἐλϑόντες ἦσαν ἐξ αἰχμαλωσίας 3 Οοάϊΐοεδ δϑεγρὶὶ, ὅτι ἡγνίσϑη- 

σαν] οὐκ ἡγνισϑησᾶν 19, ξς, 108. κα 24ς. ποη (πὶ {απέϊῥβεαιὶ Ὗ ει. 
1,Αι. εχ Μ8. Οοἰθδεπ. ὅτι ἡγνίσϑησαν ἄς. δὰ ἤπ. σοπ,.] α ς8, 71. 
ὅτι οἱ---ἡγνίσθησαν 237 α Οὔπὶ ἱπιεττηθά. ς2, 64, γ4, τού, 110, 120, 
121, 134, 236, 243, 248. ΑΙά. ὅτι οἱ Λευῖται} α 24. 

ΧΙ. Καὶ ἔϑυσαν--αἰχμαλωσίας} αὶ οὐπὶ ἱπτεττηεά. 71. 
τοῖς υἱοῖς] α πᾶσι 19, το8. τοῖς αἰχμαλωσίας) τῆς αἰχμαλωσίας 
ΧΙ, 44, 7γ4, τοό, τοϑ, 134, 24ς. ΑΙεχ. τῆς αἰχμαλωσιας αμὰ πᾶσιν 

ηγνισϑησαν, καὶ εϑυσαν τὸ πασχᾶ πᾶσι ς2, 243. -᾿ ἀμᾶ πᾶσιν 
ἡγνίσθησαν καὶ εϑυσαν τὸ πασχα πασι 64. ΑἸά. της αἰχμαλωσιας 

ἀμ πᾶσι 248. καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ὅζο. δὰ ῃ. οοπ).] καὶ τοις ἀδελ- 

φοις μα πᾶσιν ἡγνισϑησαν καὶ εϑυσαν τὸ πασχα πᾶσιν ἀντῶν τοις 
ἐρευσιν καὶ εαντοις (ῆς σοηβν6) το. καὶ τοῖς ὠδελφοῖς---αἰχμα- 
λωσίας ἴῃ ςοπ]. 64. α οὐπὶ ἱπίοεγηδά. 44. τοῖς ἱερεῦσι) ργδετηϊῖ. καὶ 
γ4. καὶ ἑαυτοῖς] και αντοιφ ςς, 74. 

ΧΠΙ. Καὶ ἰφώγοσαν] καὶ ἐφαγον το8. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] ρτα- 
αὐτί. τταῦϊες 24ς. οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας] α οἱ ς8, 7421 τυᾶντες] 
ῬΓρεΠητῖ. καὶ 44, 71» 745) τού, 120, 134. α24ς. ζητοῦντες) ῥτξ- 
ταϊτῖ. οἱ 10, 44.571» 74» τού, 120, 134; 236. 

ΧΙΝν. Καὶ ἠγάγοσαν] καὶ ἡγαγοὸν τ90,γ1ο8. ἑπ]ῶ ἡμέρας] ττ. 44. 
εὐφραινόμενοι] α 1ο8. ἔναντι Κυρίξ} ἐναντίον τοῦ Κυριου ΧΙ, 64, 74» 
345. ἐναντίον Κυριου 44) ςς, 8, τοό, 134, 236, 243. ΑἸά. ..71. 

ἕναντι τοῦ ) Κυρίου ΑΙεχ. 
ΧΡ. Ὅτι μετέρρεψε] οτι μετεξρεψαν 19) τοῦ. Ἑυρ 44. 

71, 74, τοό, 134, 226.5Ἡ τοὺ βασιλέως ᾿Ασσυρίων) του βασιλέως τῶν 

Ασσυριὼν τοϑ, 248. τερὶ: Νεῖ. 11. εχ Μ5, (οἰδετι. 
προς ἐαντες 10. Κυρίς Θεξ] Κυρια τε Θεξ 19. α Κυριξ 24ς. 

γο:. Υ. 

τ΄ασι 

.«βᾶς 64. ρύξηηϊττ. ὁτὲ 745. 120. 

ἐπ’ αὐτὰς]΄ 

Ι. Καὶ μεταγενέςερος) καὶ μεταγενεςερον 19. μεταγενεξερος δὲ 

44,745 τού, 120, 1345)236. καὶ ςς. Καὶ μεταγενέςερος---τῷ βα- 
σιλεῖ 'π οοπι. 6. α οὐπὶ ἱπτεγπηθά. 245. τοὺ Περσῶν βασιλέως] του 
βασιλεως Περσων 1], το, ςς, το. τροσέθη "Εσδρας} οτε τροεξη 
Εσδρας 44. 71, 121, 134, 236. τωροεδη Εσδρας ς8. τροσεδη Εσ- 

οτι τροέξδη Εσδρας τοό. ᾿Αζα- 
ραίου] Σαραιου 19, 445 64, 71, 74) τού, τ10, 120, 121. 134) 236, 243, 
248. ΑἸ4, ΑΙεχ. Σαρεου ς2,) 58. υἱος Σάραιον το. τοῦ Ζεχρίου] 
του Εξεριου 445) 5, 58, 64) 71, τού, 119. 120, 121, 134) 226, 243, 

248. ΑΙά. ΑἸΙεκ. τα Εξαιριε ξς. τὰ Αξιραις 74. τὰ Αζαρικ τοϑ. 

τοῦ Ζεχρίου---τοῦ Φινεὲς} α οὐπὴ ἱπίεγπιεά, τ9. τοῦ Σαλήμου] του 
Σαλεμα ὅ4, 243, 248. Αἰά. κα 71. τὰ Σελλοὺμ το8. τῷ Σαλήμε 
- τοῦ ᾿Ελεάφαρ ἰπ οοπη. ἔε4.} α ουπὶ ἱπιογπηθά, 44. 

11. εε ξ τοῖυπὶ σοπηπᾶ 71. Τὰ Σαδόάκου) τε Σαδδελεκου 11, 
ςς. τὰ Σεδδουκ τοβ, τῷ ᾿Αμαρίου] τε Αμαρϑειξ 11. τὰ Αμαρϑιε 
ςς. τῷ Αμωριου ξ8. τῷ Ὀζίου] - τὰ Μεμερωθ τε Ζαρεου τὰ 
Σαουια ς2. - τε Μερερωϑ τε Ζαραιου τὰ Σαουια ς8. τὰ Εζιου τα 

Μεμερωδ του Ζαραιου του Σαουια 64, 243. 248. ΑΙά, του Αξαριου 

τῇ Βαρερων τῇ Ζαραιου τῇ Σαονια 74. τε Εξαριου τῇ Μαρερωθ' τε 

Ζαραιου του Σαονιᾶ τοῦ, 120, 121, 134. ῬΓΩΠλ τ, του Μαραιωθ τοῦ 

Ζαραιου τοϑ. τῇ Εξιου τε Μαρερωθ τε Ζαραιου τα Σαουια τιρ. 

ΑΙεχ. ταεῈ, Αζαριου τε Μαριωϑ τᾷ ἐξα τ Σαμονιὰ 236. 
Βοκκῷ] του Βοκχει ᾿ο8. τοὺ Αδουσαὶ] τε Αξισε ςς. 
ς8. του Αδισουαι 64, 119. ΑἸεχ. 
134, 236. τὸυ Αδιουϑ' τοϑ. 

τοῦ 
τὰ Αξησσεε 

τοῦ Αξισουε 74, τού, 120, 121» 
του Αδισουμ 243, 248. ΑἸά. τῇ ᾽Δα-" 

ρῶν] υἱξ Δαρὼν 19, τοβ. τῇ ἱερέως τῇ, τορώτου] του τρωτου ἐερεως 
11, ςς9 ς8. α τοὺ ἱερέως [20. 

111. Οὗτος Εσδρας} ουτος ὁ Ἐσδρας 42, ς8, 74) τού, 121, 134) 

236. ουτὸος Ἑσρας (ς 'π|8) ό4. ἀνέβη] σιϊργαυὶ εἰ αἰτεπάϊ! Ν ει. 
1“1. εχ Μ5. Οοἱρει. ὡς γραμματεὺς} ὧν γραμμαῆευς τοῦ. εὐ-. 
φυὴς ὧν] ὧν το. ἐν τῷ Μωυσέως νόμῳ] εν τω νόμῳ Μώωσεως το, το8. 

ῇς, πῆ Μωυσεως, 44. τοῦ, 134, 236. Αἰεχ. τῷ ἐκχδεδομένῳ) τω δὲ- 
δομένω το, τοΒ. ὑπὸ τῇ Θεξ τῷ Ἰσραὴλ] α τε εουπά. 10, ς ξ» 1ο8. 
ὑπὸ Ἀυριον Θεξ Ισραηλ 44, 719 74) τού, 134, 236. 

ΟἼΝ, δόξαν---ἰνώπιον αὐτἈ] εἰαγίαίόηι πιαρπαη ἐπ εοη ῥεῖα Διο Υ εἴ. 

[,Δἴ. εχ Μ95. ΘΟΙΟΕΙΤ: εὑρόντος χάριν) εὐοντι χάριν 64, 119, 243; 

248. ΑΙά. ανϑ᾽ ὧν οτι εὑρε χάριν το, 1ο8. ἐνώπιον αὐτῇ} ἐναντίον 

αὐτου 1], 19, ςς, τιοϑ. ἐπὶ σαντα τὰ ἀξιώματα αὐτοῦ] , 19. 

ατα ες. ' 
Ψ. Καὶ συνανέξησαν) -ἰ- αὐτω 19, τοδϑ. -Ἐ μετ᾽ αὐτε 44, 71) 74. 

τού, 134,236. ΕἸ αἰεεπάσγεπε σι ἐο Ν᾽ εἴ. 1,Αἴ. εχ ΜΜ8. Οοἴδεγι. καὶ 

τῶν ἱερέων] καὶ ἐκ τῶν ἱερέων 445 7457 τού, 134. καὶ Λευιτῶν] και 

τῶν Λευιτὼν 44. ςβθ, τοΒ. χαι ἐκ τῶν Λευιτῶν γ4) Ἰού, 134, 236. 

καὶ ἑεροψαλτῶν] α και 71. καὶ ϑυρωρῶν] α καὶ 71. καὶ ἱεροδέ- 
λων] και ναϑιναίων ἄμα 19, το. εἰς Ἱερουσαλὴμ] εἰς Τεροσολυμᾶ 
119. ΑΙεχ. 

ΝΙ. βασιλεύοντος ᾿Αρταξέρξου] βασιλευονῖος Αρταρξερζου 1Π|. 
Η ὃ 



ΕΣΔΡΑΣ Α. 
, - 

»ϑ “,᾿Σ)ἴ , ν 9 “ “ ΄ “" . ΚΕΦ. ΥΠΠ. 

ἔτος ἐνιαυτὸς ἕξδομος τῷ βασιλεῖ: ἐξελθόντες γαρ ἐκ Βαξυλῶνος τῇ νουμηνίᾳ τῇ «πρώτου μη. 
Ρ' Ν ε. - - ᾿ς Ὰ, δοϑεῖ 9ϑ »“᾿-: ὑοδι ΝΣ  Κ 7 )» » δ’ «Ὡς 

νὸς, πταρεγένοντο εἰς Ἱερουσαλὴμ κατὰ τὴν ὀονείσαν αὐτοῖς εὐο ἴαν φαρὰ τ Κυρίου ἐπ᾽ αὐτῷ, 
͵ 

2 φΦ' ῪΗ ὶς ᾿ φ ρο ϑ μ 7 . 

Ὁ γὰρ Ἔσδρας «πολλὴν ἐπιςήμην “περιεῖχεν εἰς τὸ μηδὲν π“ἀραλιπεῖν τῶν εχ τὸ γομδ Κυρίς χαὶ 7. 

᾿ ᾽ Ὗ -ς ’ “ 2 - ΞΕ 

ἐχ τῶν ἐντολῶν, διδάξαι πάντα τὸν Ἰσραὴλ δικαιώματα καὶ χρίματα. Προσπεσόντος δὲ τῇ γρα.-. 8, 
ΕῚ ᾽ὔ ᾿ ΩΨ, Ν ε ΄ .., » ᾽ δὰ , 

φέντος προςάγματος παρὰ Αρταξέρξου βασιλέως πρὸς Εσδραν τὸν ἱερξα χαὶ ἀναγγώςην τῇ γό.-. 
᾿ ε ν 9 ΄ Υ ΜΝ τ ᾿ 

μου Κυρίου, ὃ. ἐς ιν ἀντίγραφον τὸ ὑποχείμενον". Βασιλεὺς Αρταξέρξης Ἔσδρᾳ τῷ ἱερεῖ καὶ ἀγα- ο. 

΄ Ν ᾿Ξ Ν - ΄ Ἀ .Ζ ᾽ 

ψνώςη. τ γόμου Κυρίου χαίρειν. Καὶ τὰ φιλάγρωπα ἐγὼ χρίνας προσέταξα τὰς βελομένες ἐχ το. 
οι 3 ᾿ς ρ 3 ᾽ὔ’ ε ΄ ᾿ Ν " ς ’᾽ Ν Ὡς γ Ν " 2 “Ὅς ᾿ 

τῷ ἔϑγες τῶν Ἰουδαίων αἱρετίζοντας, χαὶ τῶν ἱερξων χαὶ τῶν. Λευιτῶν, Χαὶ τῶνδε ἐν τῇ ἡμετέρᾳ 
» ες. «7 Ψ » 5» “ ΄ 

βασιλείᾳ, συμπορεύεσϑαί σοι εἰς Ἱέρδσαλῆμ. Οσοι. ὃν ἐγθυμᾶδνται, συνεξορμάσϑωσαν χαϑάπερ τι. 
Ἵ «- ρὸ ρ᾿ ν 2 ,; Ν ᾿ 

δέδοχται ἐμοί τε, χαὶ τοῖς ἑπ]ὰ φίλοις συμξαλευταῖς, Ὅπως ἐπισχέψωνται τὰ χατὰ τὴν ᾿Ιεδαίαν 

χαὶ Ἱερεσαλὴμ ἐχολέϑως ᾧ ἔχει ἐν τῷ νόμῳ Κυρία, Καὶ ἀπενεγκεῖν δῶρα τῷ Κυρίῳ τ Ἰσραὴλ, 

ἃ 9 7 ΟῚ 7 Ν᾿ ε ’ ᾿) ε ΄ 5 Ν ἰωὲ ’ Ν 3 ’᾽ Δ ἈΝ ε ὍΝ 

ἃ ηὐξάμην ἐγώ τε καὶ οἱ φίλοι, εἰς Ἱἱερουσαλήμ' καὶ σπᾶν χρυσίον καὶ ἀργύριον ὃ ἐᾶν εὑρεϑῇ ἐν 
ΞΡ , νΦῳ ᾿ ἐν Ν " ας ε νΝ “ἊΨ, 3 : 

τῇ χώρᾳ τῆς Βαβυλωνίας τῷ Κυρίῳ εἰς Ἱερεσαλήμ, Σὺν τῷ δεδωρημένῳ ὑπὸ τῇ ἔϑνες εἰς τὸ ἱερὸν τ4. 
εν ͵ ν δὲ τῷ ἜΝ “ Ζ : ͵΄ὔ ιν Σ 7’ 

τῇ Κυρίου Θεδ αὐτῶν τὸ ἐν Ἱερουσαλήμ; συναχϑῆναι τό, τε χρυσίον χαὶ τὸ ἀργύριον εἰς ταύρας 

. [ν ρ ζά - Ρ̓Φ ᾿ “. 

χαὶ χριὲς καὶ ἄρνας, καὶ τὰ τότοις ἀκόλεϑα, Ὥςε προσενεγχεῖν ϑυσίας τῷ Κυρίῳ ἐπὶ τὸ ϑυ- τς, 
᾿ “ " 5 “ ν 2 ς ΄ Ν ΄ “ οΝἮἩ ΄ . ὦ 

σιαςήριον τῷ Κυρίου Θεδ αὐτῶν τὸ ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ πάντα ὅσα ἐᾶν βδλῃ μετὰ τῶν ἀδελ- τ6.Ψ 
κεν. “᾿ς : ᾿ Ζ΄ ἣν Ν ΄ . "᾿ “ ρ 

φῶν σου ποιῆσαι χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ, ἐπιτέλει κατὰ τὸ ϑέλημα τ Θεδ σου. Καὶ τὰ ἱερὰ 17. 
ἴω 7 Ν ’ὔ 'οὲ ὧμ Ἰῆνν ας ᾿ ΄ 2 ρὋ - 

σκεύη τῇ Κυρίου τὰ διδόμενά σοι εἰς τὴν χρείαν τὰ ἱερᾷ τῷ Θεᾶ σου; Δώσεις ἐκ τῷ βασιλικξ τ8, 

ἅτος ἐνιαυτὸς) οὐτος ὁ ἐνιαυτὸς τ9, 64. ΑἸἰά. ΑἸεχ. ἕδδομος τῷ βαΞ τω ναὼ τοῦ Κυριου 48. ὃ νομὸς Κυριου τοβ.᾿ ἐν τῷ νόμῳ τοῦ Κυρίου 

σιλεῖ ] ὁ δευτερος βασιλεῖ 11. κα τῳ ςξ. ἐξελϑόντες γὰρ] εξελϑονῖες ΑἸεχ. 

ουν 10. ελϑόοντες γὰρ ς8, 64. κα γὰρ 71. τὸ τορώτου μηνὸς] Ἔ τῇ ΧΙΠ. Καὶ ὠπενεγκεῖν] και ἀπενεγκᾶι ς8. τὸ Ἰσραὴλ] Δ ἢ, 

νουμῆνια τὸ τοεμπῖον μηνος ΧΙ. Ἔ δδάθπι, ὑγΘ ΤΙ ΠΠῸ εν, 44) 74. 108, 19) ξδζ. 1ο8. α του 74. κα! οἱ φίλοι] -Ἑ μου το, τοϑ. εἰς Ἵερα- 

120, 134, 236, 24ς. Αἴεχ. τοὺ τεμπἧου μῆνος 121. εἰς Ἱερουσα- σαλὴμ)] ἐν Ἱερουσαλημ (ἢς ἰπη8.8) ς8. καὶ πᾶν χρυσίον] και πᾶν τὸ 

λὴμ] εἰς Ἱεροσολυμα ΧΙ, 64, 24ς, 548. ΑΙ4. ΑἸοκ. παρὰ τξ Κυ- χρυσιον ιοό. ὃ ἐὼν εὖρε9}} ὃ ἂν εὐρεϑη ςς. (24ς. ἴοτ. εὐρεϑει.)} ἐν 

. ρίου] του 44. 71» 1ο6, 134) “36, 548. ΑΙ4, Κυριου γ4.« ἐπ᾽ αὐτῷ] τῇ χώρᾳ] κα τῇ 74. τοϑ, , ΤῊ Βαβυλωνίας} των Βαβυλωνίων ς8. της 
ΧΙ, 44, ς3, ς8, 64, 71ν 74» τούς τα 1, 134) 230, 243, 243, 248. ΑἸά. Βαξυλωνος 74. τῷ Κυρίῳ] Βαθεῖ ἴῃ οβαγαέξ. πιΐπογε ΑἸεχ. εἰς Ἵερε- 

ἐπ᾿ αὐἶον γαρ (εἴ Ἰυπρὶς ουπι (ε4.) 19, 1ο8. διᾶθεῖ ἴῃ οδᾶγ. πὐΐῃ. Αἰεχ. σαλὴμ] α εἰς 19. ᾿ 

ΝΠ. Ὁ γὰρ Ἔσδρας] ὁ γαρ Αψαρας 1]. ὁ γαρ Ἑσζρας ΧΙ. ΧΙΨ. τῷ Κυρία] τω Κυριω 24ς. Θεΐ αὐτῶν}, Θεε ἢ], 19, ςς, 

Ἐσδρας ἦν τοι ὁ Εσϑρας ἦν τοῦ. Θολλὴν ἐτιγήμην περιεῖχον] ὃς τοβ. α αὐῆων 71. Θὲι αὐτὰ 845. τὸ ἐν Ἰερωυσαλὴμ] 71. το 
πολλὴν περιεῖχεν ἐπιςημὴν 10, 108. καὶ ἐκ τῶν ἐντολῶν} α εκ ΧΙ], εν ἱερουσαλὴμ 24ς. τό, τε χρυσίον] κᾶι τὸ γὲ χρυσίον 10, 1οϑ. 

19, 64. 110, 243. 24ς. ΑΙά. ΑἸεχ. διδάξαι} α 1, ςς. διδάξαι το χρυσιὸον ς8. ΑΙεχ. τὸ τε ἀργύριον ὅ4, 248. ΑἸά. καὶ τὸ ἀργύ- 

ἄχο. τά Άη. ςοἤλ.} τῶν προς πανΐα τον Ισραηλ καὶ τῶν δικαιωμάτων καὶ ρ(ον} και τὸ χρυσιον 64, 248. ΑΙά, εἰς ταύρες] ὈΓΡΠΉ τ, τὸ 10, τοβ. 

τῶν κριμαΐων τ9, τοϑ. παν]ὰ τὸν Ἰσραὴλ) τον παΐΐα Ἰσραὴλ ΧΙ, ς8, καὶ κριδς} α καὶ 44. καὶ ἄρνας] α και 44. καὶ τὰ τούτοις] καὶ 

64,243, 24-ς, 248. ΑἸά. ΑἸεχ. ργαπλῖτῖ. τὸν το. δικαιωμαα) παν. τα τοιουτοις 10. 

τα τα δικαιωμαῖα ΧΙ, ς2, ς8, 64, 110, 121) 236, 343, 24ς, 248. ΑἸά, ΧΝ. τῷ Κυρίῳ] αὶ 19, 44, 58» 71, 74» τού, τοϑ, 120, 134, 236. 

ΑΙεχ. καὶ κρίμαϊα] και τὰ κριμαΐα ΧΙ, 243. 24.5..348. ΑΙά, ΑἸεχ. ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον] α το 124. τοῦ Κυρίου] α τοὺ 74, 134. α 236. 

ΝἼΠ. Προσπεσόντος δὲ] α δὲ 11, το, τοϑ. τροσπεσοΐος γὰρ ςΞ8. τὰ Κυρίου Θεξ αὐτῶν] τω Κυριω τοῊ. Κύυριου εαὐτῶν 44, τοό. κα 48, 

τῷ γραφέντος τροςαγμιαῖος} κα 11. λτου γράφεντος 19, τοϑ, τὰ προ τὼ Κυριω αὐτοῦ 24. Κυρίου ΑΙεχ. Θεοῦ αὐτῶν] α Θεοὺ 11, ΧΙ, 

γράφεντος τροςαγμαῖος 524ς. παρὰ ᾿Αρταξέρξου βασιλέως] ταρὰα ξς. τιοϑ. εαὐτῶν 44, 71, 134. Θεοῦ εαὐτῶν 236. τὸ ἐν Ἱερουσα- 

Αρταξερξου του βασιλεως 44, 74, τού, τοϑ, 134. 236. ΑἸά. ΑἸεχ. λήμ] τω εν Ἱερουσαλημ 19. τοῦ εν Ἱερουσαλημ. τοϑ. 

παρα Δρταζερξε Κυρε βασιλέως 24ς. πρὺς ᾿Εσδραν] προς ἔσραν (ῇς ΧΥΙ. ἐῶν βούλῃ] ἂν βουλη 11, 44, ς 5» 74» τού, 134, ἂν βουλη- 

Ἰη|2) 11. προς Εζραν ΧΙ. καὶ ἀναγνώςην--- Κυρίου] κα οιπὶ ᾿πίεγπιθά. ται 236. χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ) τω χρυσιω καὶ τῶ ἀργυριω τ0. 

24ς-. τῇ νόμου Κυρίου] α ἵζυριου 44. 71. τού. οὗ ἐξιν ἀντίγραφον χχρυσιου και ἀργνριου ςξ8. “71. χρυσίω ἢ ἀργυριὼ 110. ἐπιτέλει} 

τὸ ὑποκείμενον) τὸ δὲ αντιγραφον τως 71. τὸ ὑποκείμενον) α τὸ 44. ῬῬγαπηζ. ἕως 10. ἐπὶ τέλει (Πς) 44, τού. κ71ι. τῷ Θεῖ σα] ργπηῖῖ. 

ΙΧ. καὶ ἀναγνώςη]} καὶ αγαγνωςει 134. τῷ νόμου Κυρίου]  Κυ- Κύυριου 19, τοϑ. κα σου 44- θοπιϊπὶ “πὶ. Ν ει. 1,Αϊ. εχ Μ5. Οοἰδεπ. 

βριου 19... ᾿ ΧΥΤΙ. Καὶ τὰ ἱερα] και καΐα τὰ τερὰ 44, 74. τού, 120, 134» 236. 

Χ. Καὶ τὰ φιλανϑρωπα] κα καὶ 4.4.) ς8, 71.7.4. 1ο6, 120. 134» 236. τοῦ Κυρίου] κα ΠῚ, 10, ς 5. 71- τοῦ Θεξ σου ς8. κα τοῦ 74. τὼ δι- 

καὶ τὰ Κυριου φιλανθρωπα 24ξ. ἐγὼ κρίνας] ἐγω ἐμάᾶυτω κρινᾶς 44. δύμενά σοι] σου τὰ διδϑομενα 11, ςς. τα δεδομένα σοι 10, 44. εἰς 

71. 74, τοῦ, 150, 121,.134. 236. αἱρετίξοντας] Ργαομῖ, τοὺς 19. τὴν χρείαν] α τὴν ςϑ8. τοὺ ἱεροῦ} ΡΓατηἶτ. Κυριε τα Θεδ σε τῇ ἐν 

καὶ τῶν Λευιτῶν} κα τῶν 44. καὶ τῶνδε] οντῶν δὲ αὐΐων 111, ΧΙ, 4. Ιερουσαλημ. καὶ τὰ λοιπὰ οσὰ ἂν υποπιπίη σοι εἰς τὴν χρείαν τού. 

ς2, 8, 64, 71, 74. ιΙού, 119, 120, 121, 13. “16, 243) 324ξς, 248. τοῦ Θεοὺ σου] “Ἢ τοὺ εν Ἱερουσαλὴμ και τὰ λοίπα σὰ ἂν ὑποπιπ]η σοι 

ΑἸά. τῶν οντων 10) [ο8. κα καὶ ἈΪεχ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ βασιλεία} εν εἰς τὴν χρείαν τοῦ ἱερου του Θεοῦ σου ΠΚ εδά, οὐπὶ τὸ ἐν ῥιῸ τοὺ ΓΙ 

τὴ ὑμέτερα βασιλεία 5.4.5. συμπορεύεσθαι σοι} α σοι 110. εἰς ἔν, ςς. τ ελά. οὐπὶ εαν ρῖὸ ἂν, 74, τἴ9, 120, 134, 236, 243. ΑἸεχ. 

ἹΙερασαλήμ.) εἰς Ἰσραήλ Αἰὰ. “Ἔ τοὺ ἐν Ϊερουσαλημ, ϑησεις εναντίον τον Θεου του ἐν ἱερουσαλημ, καὶ 

ΧΙ. Ὅςσ οι οὖν ἐνθυμδνται] οσοι ὃν ευσυμουνται 19. οσύὺ! 8ν ἐνεὺυ- τὰ λοιπὰ οσὰ ἔαν ὑποπιπ]η σοι εἰς τὴν ρείᾶν τοῦ ιερου τον Θεον σὸν 

ϑυμουῇ]ες 4ς. συνεξζορμάσϑωσα»ν] συνεζορματωσαν ΠῚ, ΧΙ, το, ςϑ8, ΧΙ. -Ἐ ελά. ηἰῇ Θεὲ σε τὸ εν Ϊερεσαληῆμ ὅζο. ς2,). 645 121. ΑΙά4. - τε 

64. 110. 243) 245. ΑἸά. καὶ τοῖς ἑπ]α) λα Τοῖς 10. 134. φίλοις ἐν Ἱερουσαλημ ϑησεις ἐναύδιον του Θεξ Ισραηλ και τῷ λοιπὰ οσᾶ ἐᾶν 

συμξουλευταῖς} φιλοις καὶ συμβξουλευταις 19, 44. 58, 71, 74) τού, υποπιπίη σοι εἰς τὴν χρείαν του τερον του Θεου σον 109, ιοϑ8. “Τ τοὺ εν 

1οϑ, 120, 1521, 124, 2206. ς΄ Ἱερουσαλὴμ 44. τ-ἰ τοὺ εν ἱερουσαλημ ϑησεις εναδιον αὐτου καὶ τὰ 

ΧΙ]. τὰ κατὰ τὴν ᾿Ιουδαίαν] κα τα 1], 19. καὶ Ἵερεσαλὴμ) καὶ λοιπὰ οσὰ εν υποπιπΊει σοι εἰς τὴν χρείαν τοῦ ιεροὺυ τοῦ Θεον σον 48. 

καῖα Ἱερουσαλημ 11, τού. καὶ τὰ καΐα Ἰσραὴλ 74. καὶ τὰ καϊα ἐν Ἱερουσαλημ, και τὰ λοιπὰ οσὰ εᾶν υποπιπῆει σοι εἰς τὴν χρείαν τον 

Ἱερουσαλὴμ 120. 134. ἔς, ΠΙΠ τὴν Ἱερουσωλημ,, 226. ᾧ ἔχει] ως Θεε σου 71. -Γ εν Ἱερουσαλὴμ και τὰ λοιπὰ οσὰ εῶν υποπιπῆη σοι εἰς 

ἐχα ΧΙ, 44, ς8, 64, 719). 74. 1οὅ, 120, 121, 134. 243.) 24ς. ΑἸά. ΑΙεχ. τὴν χρείαν τοῦ 'ερου του Θεξ σου 248. 

οἷς ἔχει 10. 108. ὦ ἔχεις 5ς. ὡς ἔχεῖς 1190. ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου] ΧΥΨΙΙΙ. ἐκ τοὺ βασιλικοῦ] ἐκ τον τερου 111. εκ τοὺ βασιλειον 19. 

λὲν τῷ 11. ὁ νόμος τον Κυριου τῷ. λ'τῳ 44) 71» 74.) τοῦ, 134. ἐν ργϑπη τ. καὶ 24: 



ΕΣΔΡΑΣ Α. 

κΕΦ. ΝΠ]. 
10. γαζοφυλακίου. Κἀγὼ ἰδὰ ᾿Αρταξέρξης βασιλεὺς προσέταξα τοῖς γαζοφύλαξι Συρίας χαὶ Φοι- 

γίκης, ἵνα ὅσα ἐὰν ἀποςείλῃ "Ἐσδρας ὁ ἱερεὺς χαὶ ἀναγνώςης τῷ γόμου τῇ Θεᾶ τῇ ὑψίςου, ἐπι- 

20. 

21. 

22- 

»Ὸ, ρ᾿ » “,Φ 3 ’ ΄ Ν ῶ ΡΞ Ν Ν 

μελῶς διδῶσιν αὐτῷ Ἕως ἀργυρίου ταλάντων ἑχατὸν, ὁμοίως δὲ χαὶ ἕως πτυρῇ κόρων ἑχατὸν, χαὶ 
ρ ς » 3 ρΦ ων 

οἴνου μετρητῶν ἑκατύν' χαὶ ἄλλα ἐχ πτλήϑους, Πάντα χατὰ τὸν τῇ Θεᾶ γόμον ἐπιτελεσϑήτω 
ἐπιμελῶς τῷ Θεῷ τῷ ὑψίςῳ, ἕνεχεν τὰ μὴ γενέσθαι ὀργὴν εἰς τὴν βασιλείαν τῇ βασιλέως καὶ 
τῶν υἱῶν αὐτῇ. 

ρ 4 ἰν »ρ», ρ᾿ μ᾿ - βρῶ Ν 

Καὶ ὑμῖν δὲ λέγεται ὕπως πᾶσι τοῖς ἱερεῦσι, χαὶ τοῖς Λευίταις, καὶ ἱεροψάλ- 
ταις, χαὶ ϑυρωροῖς, χαὶ ἱεροδάλοις, χαὶ πραγματικοῖς τῇ ἱερξ τότε μηδὲ μία φορολογία, μηδὲ 

23. 

24: 

25. 

ἄλλη ἐπιξουλὴ γίνηται, χαὶ μηδένα ἔχειν ἐξουσίαν ἐπιξαλεῖν τι τὅτοις. Καὶ σὺ Ἔσδρα ᾿ χατὰ 

τὴν σοφίαν τ Θεϑ, ἀνάδειξον χριτὰς χαὶ διχαςας, ὅπως δικάζωσιν ἐν ὅλη Συρίᾳ χαὶ Φοινίκη 
΄ - Ν 2 ΄ Ν ΄ ν. φ Ν, δ .. 5 ζά ’ 

πάντας τὸς ἐπιςαμένους τὸν γόμον τ Θεδ σου, χαὶ τὰς μὴ ἐπιςαμένους διδάξεις. Καὶ «τι ἄντες 
δ Ε ρὸ ρο ρ 5293 

ὅσοι ἂν πταραδαίνωσι τὸν γόμον τῇ Θεβ σοὺ χαὶ τὸν βασιλικὸν, ἐπιμελῶς χολασϑήσονται, ἐάν τε 

χαὶ ϑανάτῳ, ἐάν τε χαὶ “τιμωρίᾳ, ἢ ἀργυρικῇ ζημίᾳ, ἢ ἀπαγωγῇ. Καὶ εἶπεν Ἔσδρας ὁ γραμ- 
Ἀ, 3 ΄-ς 7 ’΄ ε ᾿, ρὼ ’ ς ᾳ ρὼ 9 Ν ’ ᾿" 

ματεὺς, Εὐλογητὸς μόνος Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πτατέρων μου, ὁ δὸς ταῦτα εἰς τὴν χαρδίαν τὰ βα- 

σιλέως, δοξάσαι τὸν οἶχον αὐτϑ τὸν ἐν ἹΙερουσαλὴμ, Καὶ ἐμὲ ἐτίμησεν ἐγαντίον τ βασιλέως, καὶ 26. 

27. 

28. 

20. 

᾿ς χκαΐα τον ΧΙ, 243. 

τῶν συμβαλευόντων, καὶ ππάντων τῶν φίλων, χαὶ μεγιςάνων αὐὖτϑ. Καὶ ἐγὼ εὐθαρσὴς ἐ ἐγενόμην 

χατὰ τὴν ἀντίληψιν Κυρίου τῷ Θεξ μου, χαὶ συνήγαγον ἄνδρας ἐ ἐχ τὸ Ἰσραὴλ ὥςε συναναξηναΐ 

μοι. Καὶ ὅτοι οἱ προηγόμενοι χατὰ τὰς πατριᾶς αὐτῶν χαὶ τὰς μεριδαρχίας, οἱ ἀγαδᾶντες μετ᾽ 

ἐμδ ἐκ Βαξυλῶνος ἐν τῇ βασιλείᾳ ᾿Αρταξέρξου τῇ βασιλέως. 

ΧΙΧ. Καγὼ ἰδοὺ] καγω δὲ ΧΙ, 19, 445 ςς» ς8, 645, 71», 74. τού, 
110) 120, 121, 134, 236, 243, 248. ΑἸά, ΑἸεχ, ἐγω δὲ 24ς. ᾿Δρ- 
ταξέρξης βασιλεὺς] Αρταξερξης ὁ βασιλεὺς 11, 19, ςς, 1ο8. ὁ βασι- 
λεὺς Αρταξερζης ΧΙ, ς8, 64, 74, τού, 110.» 120, 1219) 134, 236, 243, 
44ς, 248.. Αἰά. ΑΙεχ. κ 44. ἵνα ὅσα ἐὰν) ινα οσα αν 11], 44, ξς, 
58, 24ς. ἀἀπορείλῃ] επιςειλὴ το. (44. υἱ ν]άείυτ.) καὶ ἀναγνώ- 

49 Ρ 

ςης-οὐψίςου] α συπὶ ἰηϊεγηγοα, 71. τῇ νύμου τὰ ΘΕ} α του νομοῦ 
του 44. διδῶσιν αὐτῷ] δωσειν αὐτω 19. (τοβ. υἱ νἸάεἴυτ.) 

ΧΧ. ὁμοίως δὲ} α δὲ 44) ς8. ὁμοίως δὲ---κόρων] καὶ τυρων κο- 

ρους 71. καὶ ἕως πυροῦ] καὶ πυρων 44. καὶ τῦυρων εὡς 74) 1ού, 
120, 121, 134, 236. κόρων ἑκατὸν} κόρους ἐκαΐον 24ς. καὶ οἴνου 
μετρητῶν ἑκατόν] α 74. εἰ υἱπὲ εογος εέπέπιπε Ν εἴ. 141. εχ Μ8. ΟἹ] θετι. 

καὶ ἄλλα) καὶ ἄλᾶς ς8. ὅλα (Πς) γ4. και ἀλα τοῦ, 121, 134. 

236. καὶ ἄλλα ἐκ πλήϑες] α Π, ςς. εκ πληϑους 10, ὅν. καὶ 
αλλα εἰς πληδος 120. και αλλα πληϑὴ (υἱ ν]ἀεἴιγ) 134. εἰ (αἱ βπμε 

»ιεηίιγα, εἰ εαξίετα [πε πιεηίωγα. Ν εῖ. 1,Αῖ. εχ ΜΜ8. (οἰδεῖ. 

ΧΧΙ. Πάντα κατὰ τὸν] α τανῖα 11, 19, ςς, τοϑ. ταιΐα τὰ 

τῇ Θεΐ νόμον} κα του τ9, 44. ἐπιτελεσϑθήτω 
ἐπιμελῶς] κα ἐπίμελως 11, 10, ςς» 71) 74. 1ο8. τγ. 44. 1Ιο6. ἕνεκεν 
τοῦ μὴ] ἐνεχὰ του μη 11,745) τοῦ, 134. κα ἔνέχεὲν 44, 71. ὀργὴν] Ρο- 

εἶς ροΐϊ βασιλεως 44. εἰς τὴν βασιλείαν] ἐπι τὴν βασιλείαν ΧΙ, το, 

58, 6, ιοϑ, 119, 24ς. ΑἸ. Αἰεχ. τοῦ βασιλέως] α του ςς. καὶ 
τῶν υἱῶν αὐτῷ} κα αὐτὰ Π. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ὑμῖν δὲ λέγεται) α δὲ 44. καὶ υμιν δὲ λεγέϊε 71. ΑΙά. 

καὶ τοῖς Λευίταις} καὶ Λενιταις 44., καὶ ἑεροψάλταις} α 243, 248. 
καὶ τοῖς ιεροψαλταις 24ς, ΑἸεχ. καὶ ϑυρωροῖς} αὶ καὶ 343, 248. 
καὶ ϑυρωροῖς---ραγμαῖικοῖς) , οὐπὶ ἰπϊεττηφά, 44. καὶ δύ: 
τικοῖς} καὶ γραμμαῖικοις ΧΙ, 19, 1οϑ, 110) 121, 236, 24ς. 

τραλικοις 58. κ71. τοῦ ἱεροῦ τούτου} τοῦ ιερου του 11; ΧΙ, 19, 

1ο8, 245. ατὸτῷ 64. μηδὲ μία, φορολογία] μηδεμίαν φορολογιαν 
19, 44) 719) τού, τοβ, 120, 1219) 134. 236. ἡ μιὰ 64. μηδὲ μιαν φι- 

λολογιαν )γ4. μηδὲ ἄλλη ἐπιδουλὴ] μηδὲ ἀλλα βουλὴ 111. μηδὲ 
᾿αλλὴν ἐπιξουλὴν 10, 44) 71) 745 1ο6, τοϑ, 120, 121, 134, 236. μηδὲ 
αλλη επιδολη 24ς. Αἰεχ. γίνηται] γινεσϑαι αὐτοῖς 19, 1ο8. γι- 
νεσϑαι 44, 71» γ4) τού, 120, 121) 1347236. γενῆται ς8. καὶ μῆ- 

δίνα] α καὶ 11, ςς. καὶ μηϑένα ἔχειν ἐξεσίαν] καὶ εἐξεσιαν μηδενα 

ἔχειν ΧΙ, ς8, 64, 119, 243» 248. ΑἸά, ΑἸεχ. καὶ ἐξουσιαν 8δὲ ἕνα 
ἔχεῖν 24ς. ἐπιξδαλεῖν] ἐπιδαλλειν 24ς. τι τούτοις] α τι 11, το, ςς; 

108, 134. 

ΧΧΙΠΙ. Καὶ σὺ Εσδρα] καὶ συ δὲ Εσδρα 516. 
24ς. τοῦ Θεοῦ] -- σου 24-. ανάδειξον---Θεξ σου] , οὐπὶ ἰηίετ- 
τηθὰ, 24ς. καὶ δικαρὰς} 8. ὅπως δικάζωσιν] ὁπως δικασωσιν 

ς8. στᾶντας τοὺς ἐπιςαμένους) α ταῦας γι. 

ἴῃ ζοπῖ. 7ὲ4.] α ἱπϊεγπιεα. 44. καὶ τοὺς μὴ ἐπιςαμένους] -- δὲ ΧΙ, 

745 τού, 110, 134, 226. ΑΙεχ. διδάξεις] διδαΐζης το, 24ς. 
ΧΧΊΙΝΨΝ. ὅσοι ἄν παραξαίνωσι] οσοι ἐᾶν παραξαινωσι 11, ΧΙ, ς8, 

και σοι Εδρα 

Ἃ Ν τ 

και τοὺυς--- Θὲξκ σου 

, ΧΙ. Δανιηλ τοῦ. 

Ἔχ τῶν υἱῶν Φινεὲς, Γηρσών' ἔχ 

γ4. τοό, 134) 236. οσοι εᾶν παραθαινουσιν Π]. 

71. οὁσοι ἐᾶν παραῦδωσιν 24ς. τὸν νόμον) ρτοοηλϊῖ. καὶ 11, ςς. τοῦ 

Θεξ σου] α σου ΧΙ. ΑΙ4ά. καὶ τὸν βασιλικὸν] και του βασιλικου 1]. 
και τὸν νομὸν τοῦ βασιλεως το, 1.8. καὶ τοὺς βασιλικοὺς ξξς. και 

τον νομὸν τὸν βασιλικὸν 121. ἐπιμελῶς κολασϑήσον]α!}) ἐπιμελως 
κολαφεσϑωσαν 10, τΙοδ. ἐᾶν τε καὶ ϑανάτῳ] α Χᾶι τθ, 58, τοϑ. 
ἤ ϑανατω γι. ἐάν τε 2] κ ΧΙ, 44.34ς. ἢ 71. ἐάν τε καὶ τιμω- 
ρίᾳ ] εαν τε ατιμια τρ, το. ἢ ἀργυρικῇ ζημίᾳ} μη ἀργνριω ζημια 
11, ςς. καὶ ἀργυρικὴ ζημία ΧΙ. ἢ ἀργυριω ζημιωσαι τ9, το. ἢ 
ἀπαγωγῇ) ἢ ἢ δεσμευσαι 19, 1οϑ. 

ΧΧΥ. Καὶ εἶπεν Εσδρας] εἰπε δὲ Εσδρα 44. καὶ εἶπεν Ἐσρας 

24ς. Καὶ εἶπεν "Ἔσδρας ὁ ὁ γραμματεὺς} κ 11, ςς, το. ὁ γραμ- 
ματεὺς} κα 8. Εὐλογητὸς μόνος} α μονος 71) τοϑ. Εὐλογητὸς--- 
τῶν ττατέρων μ8] Βεπειίδιες ]οοπεῖπμς ραίτμπι πιδογα Ν εἴ. ΤΑ. εχ Μϑ8. 

(οἰδεῖ. μόνος---τσατέρων] ὁ Κυριος μονος τῶν ττάτερων 8. Κύ- 
ρίιος ὁ Θεὸς] ὁ Κυριος ΧΙ, 44) ςς, 74. τού, 119, 236. ΑἸεχ. κα ὁ Θεὸς 
ὅ4, 134. 24ς. κα Κυριος 71. τῶν πατέρων μου] α ςς, 1οβ. 
τρος μου 24ς. εἰς τὴν καρδίαν] -ἰ- μα 1], ςς. 
σαι} δοξζασαι βασιλέως ςς. του βασιλεως του δοζασαι 134. 

ΧΧΥῚ. ἐναντίον δις. δὰ ἔῃ. σοπ|.} ἐπ εοα ῥεξβα οναπέμρα ργίπείρωπι 

εἶμι. Νεῖ. 1ιΑῖ. εχ Μ8. (οἰδεῖ. ἐναντίον τοῦ βασιλέως ἔναντι των 
βασιλευονΐων ΠΠ. ενᾶντιον βασιλευούϊων ξς. ενάντιον τῶν βασιλευ- 

οντων 71. καὶ τῶν συμβουλευόντων) καὶ τῶν συμξασιλευοντὼων 11], 

ΧΙ, γ4) τού, 120, 134, 243. 245. κα 10, ςς, 1Ιο8, καὶ τῶν μεγιξα- 

νων 71. καὶ τάντων ἅς. δὰ ἤπ. οοη1.]α γ1. τῶν φίλων] -Ἐ αὐτε 

19. καὶ μεγιςάνων αὐτῷ] καὶ τῶν μεγιξςανων αὐτῇ 19.» ιοβ. ἔς, 
ΟΠ ΠῸ και, 1.34. 

ΧΧΥῚΙ. Καὶ ἐγὼ] κεγω γι. τοῦ Θεοῦ μου} 71. καὶ συνή- 
γᾶγον) καὶ σννηγαγεν 243,54ς, 348. Α]ά. ἄνδρας ἐκ τοῦ Ἰσραὴλ] 
ἐχ τῇ Ἰσραὴλ ἀνδρας 1], ΧΙ], τ0. 44» τς) 58, τού, τοϑ, 119, 134) 236, 

24ς. ΑἸΙαχ. 

ΧΧΨΠΙ]. καὶ τὰς μεριδαρχίας) -- αὐων το. κα. 44. 
ξᾶντες] οἱ αναδαινοῦες ΠΙ, ΧΙ, ς ς, ς8, 64, 54-ς. ΑἸά. 
βη. ςουλ.} α 71. 

ΧΧΙΧ. ᾿Ἐκ τῶν υἱῶν) απὸ τῶν υἱων τοϑ, 

οσοι παραθδαινουσι 

τε πα- 
τοῦ βασιλέως δοξά- 

ς Ε] 

οἱ ἄνα- 

ἔν τῇ δες. δά 

Φινεὲς Φοροςαρος 1]. 

Γηρσῶν) ὁ δ᾽ τόμος (ῆς) 11. Ιπηρσωμ ΧΙ, τοό, τ10, 134. 236. Τηρσαμι 

19. Γηρσεὲμ 44. Γηρσαμ τοϑ. Γηρσωμῆς 24ς. ἐκ τῶν υἱῶν 1αϑα- 
μᾶρου] εχ τῶν νιων Ἱεταμαρου 11. εκ τῶν νίων Ιϑαμαρ ΧΙ, 248. ΑΪεχ. 

ἐκ τῶν νιων Ιϑαμαρου 44. ς8, 64, 71, 745) 1ούό, 110, 121, 134) 243. 

ΑἸά. απὸ τῶν νιων Ιϑαμὰρ τοϑ. εκ τῶν υἱῶν Ιοαμαρου 54ς. Ἐα- 

μαλιήλ] Γαμηῆλος 1. Γαμανλ΄Ί]], 64. 1ττ0, 243. ΑΙά. ργαπηῖ. τα 

ἐκ τῶν υἱῶν Δαυὶδ] των νιων Δαυειδ 11. ἀπο των 

νιωὼν Δαυιδ τιοϑ. Λατ]ὲς] ΛτΊίας 111, 74. τοό, 1οϑ, 120, 121. 134» 
336. “Λατγους 64. Λτοὺς 71. Λατᾶσος 119. Τατας 24ς. λΛατ- 

τὲς ὁ Σεχενίου)] 11. Ατῇας ὁ Σελχωνιον 44. ὁ Σεχενίου] ἔχενιου 

110. 

μφ!. ὦ 



ΝΟ δὸ ὅτ. 

“1η Ἑ([Παταᾶ. πλϊηοσο Αἰἴοχ. 

ΒΕ ΝΣ ΔΡΑΣ Α. 

; ΚΕΦ, νῃ] 
Σ ρ“ »" Ν, ᾿ ε ΄ 3 ρ᾿ ρ , 

τῶν υἱῶν Ιαϑαμάρου, Ταμαλιήλ' ἐκ τῶν υἱῶν Δαυὶδ, Λατ]δς ὁ Σεχενίου" Ἔχ τῶν υἱῶν Φόρος, 30, 
» “'; » 2 - 3, ’ -- Ὁ ἸᾺ ε," 

Ζαχαρίας, καὶ μετ᾽ αὐτὰ ἀπεγράφησαν ἄνδρες ἑκατὸν ππεντήχοντα' Ἔχ τῶν υἱῶν Φαὰν Μωὰξ, 91, 

Ἐλιαωνίας Ζαραίου, καὶ μετ αὐτῇ ἄνδρες διαχόσιοι" Ἔχ τῶν υἱῶν Ζαϑύης, Σεχενίας ᾿Ιεζήλου, 32. 
κὰ ρὋ ρΦ : ΕῚ ΄ Ν 3 » Ὃ » 

χαὶ μετ᾽ αὐτῇ ἄνδρες τριακόσιοι" ἐκ τῶν υἱῶν, ᾿Αδὴν, ᾿Ωξὴϑ Ἰωνάϑου, καὶ μετ᾽ αὐτὰ ἄνδρες δια- 

χόσιοι ππεντήκοντα" Ἐχ τῶν υἱῶν Ἤλᾶμ, Ἰεσίας Γοϑολίου, καὶ μετ᾽ αὐτὸ ἄνδρες ἐδδομήχοντα" 33. 

Ἐχ τῶν υἱῶν Σαφατίβ, Ζαραΐας Μιχαήλδ, χαὶ μετ᾽ αὐτῇ ἄνδρες ἑδδομήχοντα' Ἔχ τῶν υἱῶν Ἰωὰδ, 3.. 3ς, 

᾿Αὔχδίας Ἰεζήλου, χαὶ μετ᾽ αὐτῷ ἄνδρες διαχόσιοι δεκαδύο. Ἔχ τῶν υἱῶν Βανίας, Σαλιμὼϑ Ἴω- 26. 

σαφίου, χαὶ μετ᾽ αὐτῇ ἄνδρες ἑξήκοντα χαὶ ἑχατόν: Ἔχ τῶν υἱῶν Βαξὶ, Ζαχαρίας Βηδαὶ, χαὶ 53). 
ωωῳ 3, 2 ἰφι ρ᾿ Γ 3 ῪΗς Ν, 3 3 ϑ ΝΜ ε 

μετ᾽ αὐτῷ ἄνδρος εἰχοσιοχτώ" Ἔχ τῶν υἱῶν ᾿Αςὰϑ'ι, Ἰωάννης ᾿Αχατᾶν, χαὶ μετ αὐτῷ ἄνδρες ἐχα- 48, 
ς "“ “Ὡς 5» ςε ΄ “ 2. “2 2. "Ὁ 3 δῷ ' 

τὴν δέχα. Ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Αδωνικᾶμ, οἱ ἔσχατοι" χαὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτων' Ελιφαλὰ τῇ ΓῈ- 30. 
ἿΝ 3 "“" 3 9 φὸ ε,"" Ν᾿ 3 ἂν ς- [ω 

εἣλ, χαὶ Σαμαΐας, καὶ μετ᾽ αὐτῶν ἄνδρες ἑδδομήκοντα' Ἐκ τῶν υἱῶν Βάγω, Οὐϑὲ ὁ τοῦ Ἱςαλ- 40. 
’ ἃς 9 ϑο»Τ ΚΘ ' ΄-ς ᾽΄ ϑ Ν ΝΜ“ Ἃ λ ΄ 4 

χάρου, καὶ μετ᾽ αὐτῷ ἄνδρες ἑξδομήχοντα' Καὶ συνήγαγον αὐτοὺς ἔπι τὸν λέγομενον Θερᾶν τσο- 

ὃν. χαὶ δά ἡμέ τς αὐτόϑι. χαὶ χατέμαϑον αὐτές. Καὶ ἐχ τῶν ἱερέ Σ᾿ ταμὸν, χαὶ πταρενεδάλομεν ἡμέρας τρεῖς αὐτόϑι, χαὶ κατὲμ ς. ὧν ἱερέων χαὶ 
Η “ᾶΔΔΨ᾽, "" Σ» . -- 5» 2 3 ΄ Ν ει" Ν 

ἐχ τῶν Λευιτῶν οὐχ εὑρὼν ἐκεῖ, ᾿Απέςειλα πρὸς Ἐλεάζαρον, καὶ ᾿Ιδδηλον, χαὶ Μαιᾶ, χαὶ Μα- 
--» Ν Ν ΄ “Ζς 3 ᾿Ν ᾽ “ 

σμᾶν, Καὶ ᾿Αλναϑᾶν, χαὶ Σαμαίαν, καὶ Ἰώριξον, Νάϑαν, Ἔνναταν, Ζαχαρίαν, χαὶ Μοσόλλα- 

ΧΧΧ. Ἐκ τῶν υἱῶν Φόρος) ῷαρες 11. εκ τῶν υἱῶν Φαρες το. 

κἕκ 44, 74, τῖρ, 134) 236. εκ τῶν υἱων Φορες τού. ἀπὸ τῶν υιων 

Φαρες τοϑ. δρεῖ ἔκ ἰῃ ομδγδᾶ. πληοσε ΑἸεχ. 

καὶ μετ᾽ αὐτῷ καὶ μέϊα τατε ςς. καὶ 

μετ᾽ αὐζων 248. ἀπεγράφησαν ἄνδρες} απογραφης ανδρες 11, 243, 

244ς. ἀπὸ ̓ γραφῆς ἄνδρες ΠΙ, 645 119,. 248. ΑΙά. πεντήχοντα) 

Ργϑυηϊ. καὶ το. 

ΧΧΧΙ. Ἐκ τῶν υἱῶν Φαὼϑ)] ἐκ των Μααϑ 11, ςς. ἀπὸ τῶν υἱων 

ᾧκααϑ τοβ. εκ τῶν νιων ῴαλε24ς-. Φαὰϑ Μωδδ] Φαλεμωαῦ ΧΙ. 

Φαλομων 52, 64,243, 248. Αἰά. ἙἙλιαωνίας] Ελιαλωνιας Π. Αδε- 

λιαωνιᾶς ς29 64, 243, 248. ἙἘλιλωνιᾶς 74. Ελιανα τοϑ. Ἐλιαενιν 

24ς. ᾿Αδελιακνίας ΑΙ4. Ζαραίε] Ζαρευ ΧΙ. Αζαραιε ς8. ργα- 
τ. υἱὸς το8. Ζαχαριου 119, 248. ΑἸά. υἱος Ζαρευ 24ς. 

ΧΧΧΙΙ. Ἐκ τῶν νἱῶν Ζαϑόης] απο τῶν υἱων (οηἱΠὺ Ζαϑοης) 19, 

ιοϑ. ἘΧχ τῶν υἱῶν Ζαϑόης---τριακόσιοι)} λα οὑπὶ ἱπηιεγηηοά, 24ς. 
Ἐκ τῶν υἱῶν Ζαϑόης---διακόσιο!] αὶ οἰπὶ ἰηιεττηεά, 8. Ζεχενίας] 
Ιεχονιας 11, ςς. Σεχένιας ΧΙ, 64, ττο, 248. ΑἸά. ΑἸεχ. Σεχενίου 
19, τιο8. Ἐχενιᾶς 442 τοῦ. [εχενιᾶς 71. Ἰεζήλου] Ιεϑηλου ΠΠ, 
ςς. νιὸς Αζιηλ το, τοϑ.᾿ Εφηλου 71. ἄνδρες τριακόσιοι) ἀνδρες 

διακοσιοι 11, ςς, 71» 74. τού, 119) 120, 121,134,236. ἐκ τῶν υἱῶν] 
απὸ τὼν νιων το, τοβ. ᾿Αδὲν] Αμιναδαδ το, τοΒ. Ζαϑοη, Αδηνω- 
δηδ 44. Αδινωξηδ ς8, 120, 124. Αδηνωξηδ 71. Αδηνωδηδ τού. 
Αδινωδηδ 121. Αϑηνωξηϑ 236. Αϑημωμηδ 24ς. ᾿Ωξὴϑ᾽ Ἰωνάϑου] 
Ουξην Ιωναϑου 11, ςς. Ὠξηδ Ιαναϑου ΧΙ. υἱος Ιωναϑαν 10, 1οϑ. 
κ 44. κὩδηϑ ς8, τού, 120, 134, 236. Ιωναθαν 71, 121. Οξη 
Ιωναϑε 74. ὨδηδΊωναθϑου 119. Ιαγαϑου χ4ς. ἄνδρες διακόσιοι 
λ διακόσιοι 199 108. α ἀνδρες 74. τού, 134, 236. 

ΧΧΧΙΠΙ, Ἐκ τῶν υἱῶν Ἠλάᾶμ)] εκ τῶν υἱωὼν Λαμεέσιας 11. και 

ἄπο τῶν υἱὼν λαμ το. απὸ τῶν νιων Διλαμ τοϑ. ἐκ τῶν υιων Ηλαν 

248. Ἠλαμ] Ελαμ 11. Ἰεσία} 11. Γοϑολίε] υἱος Γοϑόνιες 

19. 108... κ 44. ἑδδομηκον]α] ογδοηκονῖα τού. διακοσιοι (ῆς ἰητ4) 
226. 

ΧΧΧΙΝ. Ἐκ τῶν υἱῶν ὅτε. δὰ ἔπ. ςοπ).} α 44) 1οό. μαθεῖ ἴῃ 
ομαγδᾶς. πλΐποτα Αἰοχ. Ἐκ τῶν υἱῶν Σαφατίξ]} εκ τῶν υἱων Σοφοτίιου 
ΠΠ. απὸ τῶν νιων Σαφαΐιξ τ᾿, τιοΒβ. Ζαραϊας] Ζαρεας ς8, 74. 

Ζαξδειας τιοϑ. Μιχαήλου] α ςξ8. υἱὸς Μιχαηλ τοϑ. Μαχαηλε 
243, 248. ἑδδομήκχονα  ογδοηκονΊα τοϑ. 

ΧΧΧΝ. Ἔχ τῶν νἱῶν)] απὸ τῶν υἱωὼν το Ἰωάθ] Ιωξα ΧΙ. 
Ἰωαλ ς8. ᾿Αδαβδιας] Βαδιας 64.» 243, 548. ΑΙά. Αξδιου το. ἾἸε- 
ζήλου] Ῥεζηλε ΧΙ, 24ς. κα 44. νιὸς Ἰεὴλ ᾿οβ. ἄνδρες) α 44. 
δεκαδύο] δϑωδεκα ΧῚ, 64, τού, 248. ΑἸά. ΑΙεχ. καὶ ὀχτὼ 19. καὶ 
οκτωκαιδεκα τοϑ. ᾿ 

ΧΧΧΥΙ. Ἔκ τῶν υἱῶν] απὸ τῶν υἱῶν 10. 108. 
ς8, τιοϑ. Βαναια 44. Βανιῶ ὅ4, 244ς. Βανι 71, 1105) 134. ΑΪΙεχ. 

Βανιδ 243. ΑἰἸὰ. Σαλιμὼϑ] Σαλινμωθ ΧΙ. -Ἐ Βαναΐος το. Ασι- 

λι 44. Ασσαλιμωϑ 64, 134, 243. ΑΙά. ΑἸεχ. Λσαλιμωθ γι, τοῦ, 

119. Σαλημωθ γ4. -ἰ Βαναιας τοΒβ. ᾿ἸἸωσαφίου] νιος Ιωσεφια το, 
108. α 44,71. ἄνδρες] 44. ἑξήκοντα καὶ ἑκατόν] εκαῖον εἐξη- 
χοντὰ 11, τὸ, 44.) ςς) ς8, τοϑ, 226. κα εκαἾον 4.48. 

ΧΧΧΨΊΙ. Ἐκ τῶν υἱῶν Βαξ}] εκ των Βαιηρ 11. ἀπὸ τῶν νιὼν 

Βανίας] κα 19, 

Μοκχει το. απὸ τῶν υἱὼν Βοκχεί 1ο8. . Βαξ}]} Σαδὶ ΑἸά. Ζα-. 

Ζαχαρίας] μαρεῖ 

χαρίας Βηδαὶ) Ζαχαρ Βαιξημαῖ 11. Ζαχαριας Βηδε ΧΙ... α Βηξαϊ 

44,71. Ζαχάριας νιος Βαδηὶ 1ιο8. Ζαχαριας Βηδι 24ς. Ζαχα- 

ριᾶς Βιδαὶ 248. ἄνδρες} α 44:. 

ΧΧΧΥΤΙΠΙ. Ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Αςα 91 νιοι Αςαϑ' Π, ςς. εκ τῶν υἱῶν 
Αςατ ΧΙ, 24ς. εκ τῶν υἱῶν Αγαν᾽ 44. ἐκ τῶν υιων Ασαϑ' 71. απὸ 

τῶν υἱων Ασγαδ τοϑ. Ἰωάννης) Ιωανανᾶν τοϑ. Ιαννης 248. ᾿Αχα- 

τῶν] α 44, 71. Ακαταϑ ς8. Ργαηητί. υἱος τοϑ, 121. ἄνδρες] 

44. ἑκατὸν δέκα] εκαῖον εἰχοσι 19, 108. ᾿ 
ΧΧΧΙΧ. Ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Αδωνικῶμ.] εκ τῶν υἱων Αδωνικαιμ 11. εκ 

τῶν υἱῶν Αδωκαμ ΧΙ. απο τῶν υἱων Αδωνικαμ, τοϑ. 
αὐτῶν 191 α οὕλπη ἰπϊοττηθά, 44. καὶ ταῦτα τὰ ὀνόμαϊα αὐτῶν] κ γ1. 

τὰ ὀνόμαϊα αὐτῶν] τα γ4ᾳφ.Ἡ Ἐλιφαλὰ] Ἐλιφαλατ ΧΙ, 1οϑ, 110, 
248. Ελιφαλαῖος 44. ς8, 71» 74) τού, 120, 121, 134, 243524ξς. Α]ά. 

Αἰεχ. τῷ Γεβὴλ)] [εβὴλ 11, ς8, 120, 121, 134, 226, 243, 248. Ἀ]4ά, 
ὃς Τεουηλ ΧΙ. τοῦ [εβὴλ 64. [επᾺ 71. ἃ του.74- ΑΙεχκ. [Ιεδιηλ τοῦ. 
Ιειηλ τοϑ. ὁ Σιεκηλ τῖρ. [εϑυηλ φάς. τὰ Γεεὴλ, καὶ Σαμαίας] 
κ 44. καὶ Σαμαίας] καὶ Σαμεας 74. κκαὶι τοϑ. καὶ Μαιας 243; 
248. ΑἸά. καὶ μετ᾽ αὐτῶν] καὶ μετ᾽ αὐταὶ 44. καὶ μετ᾽ αὐτὸν ΑἸ. 
ἄνδρες ἑδδομήκονἾα } ἀνδρες εξηχκοντα τ0, τοδ. εδδομηχοντα δυο 44. 

ΧΙ.. εείξ τοῖιιπὶ φοπηπηᾶ ς2, 119. μαεῖ τοϊαπιὶ σοπηπηα (Ὁ κς 64. 

Ἐκ τῶν υἱῶν Βαγὼ] εκ τῶν νιων Βαναιόν 11, ςς. εκ τῶν νιων Βαγαι 

ς8. εκ τῶν νιων Βαγοξϑι 64, 243, 248. ἐκ τῶν νιων Βαγων 71. εχ 

τῶν νιων Βαγουιᾶ 1ο8. εχ τῶν νυἱὼν Βαγοῖς 24. Βαγὼ] Βαγονϑὶ 

ΑΙά. οΟὐϑὲ ὁ τοῦ Ἱραλκέρου] του Ἰκακαλκου 11. κα ὃ τοῦ Ισαλκέρου 

44, 71. αΟὐϑι ὃ ςς. ὃ τοῦ Ιεραλκερου ς8. α Οὐυϑι 64. Οὐϑι ὁ τὸ 

Ιγακερου 74. Ωϑαϊ και Ζαχχοὺρ τοϑ. Ουϑιω του Ἰγαλκξρου 120. 

ὃ τοῦ Ἰσακερου 5343. ΑἸά, Ιες του Ταδισερου 44ς. ὁ τοῦ Ἰγακυρου 

248. ὃ τοῦ Ἱραλκέρου] και Ζακχουρ τ9.« καὶ μετ᾽ αὐτῷ] και 

μετ᾽ αὐων 19, τοϑ. ἄνδρες] αὶ 44. 

ΧΙ]. Καὶ συνήγαγον αὐτοὺς] καὶ συναγαγων αὐτες Π. ἐπὶ τὸν 

εν 
οι ἐσχᾶτοισς 

᾿ποποταμὸν]) ἐπὶ τὸν Ποϑεαι ποταμον τὸν λεγομένον Θθερᾶν ΧΙ. ἥς, 

. πἰῆ Θοερᾶν, 24ς. παρα τὸν ποτάμον τὸν λεγόμενον Θεία 10. ἔς, 

ἤπε τον [δουπά, το8. ἐπὶ τὸν λεγόμενον)  λεγομενον 44. Θερᾶν 

ποταμὸν] α Θεραν 11. τ. 44, τού, 120, 134, 236. χαὶ ταρενεδά- 

λομεν] και τραρεβαλλομεν 44. ἡμέρας τρεῖς αὐτόϑι] αντοϑι πμερας 

τρεῖς Π, ΧΙ, 19, ςς» τού, 108, 119») 134, 236, 245. Αἰεχ. εχειῖσεὲ ἡμέ" 

ρᾶς τρεῖς 44. καὶ κατέμαϑον αὐτὲς] καὶ καϊεμανϑανον αὐτὲς ΧΙ, 

24ς. καὶ κα]εμαϑῆομεν ἀντους ςς. 
ΧΙ]. Καὶ ἐκ τῶν ἱερέων] καὶ εκ τῶν υἱῶν τῶν τερεων ΧΙ, 44» 8, 

γ4, τού, 110, 120, 121, 134524ς, 248. ΑΙά. ὅς, ἤπε καὶ, ΑΙεχ. ἐκ 

δὲ τῶν υἱῶν μέρέων 71. καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν] α ἐκ. 19. λ ἐκ τῶν 44. 

χᾶι εκ τῶν υἱων τῶν Λευιτῶν 245. οὐχ, εὑρὼν] οὐχ, εὐρον 19. 58) 71» 
γ45) 2)4ξς. ποη ἱπυεηὶ Νεῖ. 1.21. εχ Μ58. (οἱθετῖ. ᾿ 

ΧΙ,ΠΠΙ. ᾿Απέρειλα] ργρυηϊτε. καὶ το, 445 71» 108. πρὸς Ἐλεά- 

ζαρον] τον Ἐλιέζερ το, το8. καὶ Ἰδεῆλον] καὶ Ιδχηδον ΧΙ. τὸν ριηλ 

195) 1οβ. καὶ δὰ ηλθὸν ζ2, ς8, 64, 110. ΑΙά. καὶ ἸΙδεηλον-"Μο- 

σόλλαμον ἴῃ οοπη. {64.} αὶ οἴπὶ ἱπίεγπιεά, 44. καὶ Μαιὰ] α Π, ΧΙ, 

ς2,) ς8, 64, ττο, 243, 24ς, 248. ΑΙά4, Αἰεχ. τὸν Σεμείῶ 19, 1ο8. χᾶι 

Μασα ται. καὶ Μασμὰν) και Μαασιαν ΧΙ. τον Βλιμαϑα 19, 108, 

και Μαασμαᾶν ξς, 8, 64, 21,74, 1οό, 119, 120, 134. 243: ΑΙά. Αἴεχ. 

ΧΙΙΝ. Καὶ ᾿Αλναϑὰν] καὶ Ενααταν 11, ςς. καὶ Εαναϑαν ΧΙ. 

41. 

42. 

43. 
44. 



φ 

ΚΕΦ. ΝΠΙ. 
48. μον τὰς ἡγουμένους χαὶ ἐπιςήμογας, Καὶ εἶπα αὐτοῖς ἐλϑεῖν πρὸς Λοῦδαῖον τὸν ἡγόμενον τὸν ἐν 

46. 

47. 

σι Ἔ 

. ἄνδρας δώδεχα. 

τῷ τόπῳ τϑ γαζοφυλαχίου, 

ΝΝ ΕΣΔΡΑΣ Α. 

᾿Εντειλάμενος αὐτοῖς διαλεχϑῆναι Λοδδαίῳ, χαὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτξ, 

χαὶ τοῖς ἐν τῷ τόπῳ γαζοφύλαξιν, ἀποςεῖλαι ἡμῖν τὰς ἱερατεύσοντας ἐν τῷ οἴκῳ τῇ Κυρία ἡμῶν. 
Καὶ ἤγαγον ἡμῖν χατὰ τὴν κραταιᾶν χεῖρα τε Κυρίου ἡμῶν ἄνδρας ἐπιςήμονας τῶν υἱῶν Μοὺλὶ 

τῷ Λευὶ τῷ Ἰσραήλ, ᾿Ασεδηδίαν, χαὶ τὰς υἱὲς αὐτᾶ, χαὶ τὸς ἀδελφὸς, ὄντας δέχα καὶ ὀκτώ" -Καὶ 

᾿Ασεξίαν, καὶ ἼΑννθον, χαὶ ᾿Ωσαίαν ἀδελφὸν ἐκ τῶν υἱῶν Χανεναίΐϑ, χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν εἴκοσι ἄν- 

δρες’ Καὶ ἐκ τῶν ἱεροδάλων ὧν ἔδωχε Δαυὶδ, χαὶ οἱ ἡγέμενοι εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν Λευιτῶν, ἷε- 
βοδόλους διαχοσίους καὶ εἴκοσι" “πάντων ἐσημάνϑη ἡ ὀνοματογραφία. Καὶ ηὐξάμην ἐχεῖ νηςείαν 
τοῖς νεαγίσχοις ἔγαντι Κυρίου ἡμῶν, ζητῆσαι, ταρ αὐτῷ εὐοδίαν ἡμῖν τε χαὶ τοῖς συνδσιν ἡμῖν, 
τέχγοις ἡμῶν, καὶ χτήνεσιν. Ἐνετράπην γὰρ αἰτῆσαι τὸν βασιλέα, «“εζός τε χαὶ ἱππεῖς, χαὶ 

προπομπὴν ἔγεχεν ἀσφαλείας τῆς πρὸς τὸς ἐναντιεμένους ἡμῖν. Εἴπαμεν γὰρ τῷ βασιλεῖ, οΟτι 
. ἡ ἰσχὺς τ Κυρίου ἡμῶν ἕςαι μετὰ τῶν ἐπιζητόντων αὐτὸν εἰς πᾶσαν ἐπανόρθωσιν. Καὶ «πάλιν 

ἐδεήϑημεν τῇ Κυρίου ἡμὼν πάντα ταῦτα, χαὶ ἐτύχομεν εὐιλάτου. Καὶ ἐχώρισα τῶν φυλάρχων 
τῶν ἱερέων ἄνδρας δεχαδύο, χαὶ Ἐσερεξίαν χαὶ Σαμίαν, καὶ μετ᾽ αὐτῶν ἐχ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν 

ἈΝ» 3 ρ Ν.ϑ 3 7 Ν ν ΄ ον Ν Νε Ν ΄ φ » ρ᾿ 

Και εςῃσα αύτοις το ἀργύριον, Χα! ΤΟ χρυσίον, χα! Τὰ ἱερᾶ σΧχευὴ τῷ οἰχοὺυ 18 

Κυρίου ἡμῶν, ἃ ἐδωρήσατο ὁ βασιλεὺς, χαὶ οἱ σύμξϑλοι αὐτξ, χαὶ. οἱ μεγιςᾶνες, χαὶ πτᾶς Ἴσ- 

καὶ Ἐλθαναν ς8. καὶ Ἑλναθαν .71,) Ἰού, 119, 120, 121), 134, 

236. ΑΙεχ. καὶ Βλμαϑαὰν γ4ᾳ4. κα 24ς. καὶ Αληαϑαν 2448. Καὶ 
᾿Αλναϑὰν---Ἰώριδον] λα οὐπὶ ἱπίογπιθά, 19, 1ο8. καὶ Σαμαίαν) 
α Χᾶι 71. α 24ς. καὶ Ἰώριξον] καὶ Ιωριξ 64. , καὶ 71. καὶ ἴωρι- 
μαν 24:ς. Ναϑαν, ᾿Εννατῶν] τον αϑαν 19, 1ο8. α ς8. Ναϑαμ, 
Ἑνναῖαν γι. Ναϑαν νναταμ 236. καὶ Ναϑαν καὶ Ενναταν 24ς. 

Ζαχαρίαν] ΡΓΘΘυΝ τς. τὸν τ9, 1ιο8. καὶ Μοσόλλαμον] και Μεσολα- 

δων 11, ςς. τὸν Μεσολλᾶμ 10, 108. κα καὶ 71. τὸν Μοσσολαμον 

248. τὲς ἡγεμένους] ἀρχονΐας τ9, 1ο8., καὶ τοὺς ἐτέρους ἡγεμενας 

44. τοὺς ἡγέμονας 24ς. καὶ ἐπιςήμονας] συνετες 10, 1οϑ. 

ΧΙΝ. Καὶ εἶπα] καὶ εἶπον ΧΙ, 44, 24ς. καὶ ενετειλαμὴν τ0, 
108. τορὸς Λοδδαῖον] τρος Λααδαιον 11. τωρος Αὗδαϊ 10, τοϑ. 
τρος Ολαϑαιον ςς. τος Δοδδαιον 64, 243, 248. ὥρος Λολδαιον 
24ς. πρὸς Δαδδαῖον ΑΙά. τρὸς Δολδαῖον ΑΙεχ. τὸν ἡγόμενον) 
κ 44. ἐν τῷ ἅς, 8ἀ ἤπ. ςοπ|} ἐν τῶ γαζοφυλακιω 71. τῇ γαζο- 
φυλακίῃ] α τε 11, ςς. τῶν γαζοφυλακίιωὼν το, 1τοϑ. 

ΧΙΝῚΙ. ᾿ἘἘντειλώμενος αὐτοῖς] καὶ εἶπον αὐῖοις 10, 1ο8. κα αὐτοῖς 
448. ΑΙά. διαλεχϑῆναι] διαλεγηναι 11, ἐς. Λοδϑαίῳ] Αδδαϊ το, 
1οϑ. Λοδδαιον 134. Δοδϑαιῳ 242. Αἰά. Δολδαίῳ ΑἸεχ! ὠποςεῖ- 
λαι ἡμῖν] κπμιν 44. τὰς ἱερατεύσονας τες ιερατευσαϑας (11. ευττ.) 

1Π|, 120, 24ς. τας "ρατευοῆας 19, 445 58, γ4. τοό, τιοΒ. ἐν τῷ 
“νοὶ ἐν τοπὼ 111. τῷ Κυρίς ἡμῶν] τε Θὲξ ἡμῶν το, 108. 

ΧΙΙΙ. Καὶ ἤγαγον--- Κυρίου ἡμῶν] καὶ αὐτὴ ἱπίεσπιοά. Π. Καὶ 

ἤγαγον ἡμῖν} καὶ ἡγαγεν ἡμῖν 111, ΧΙ, 44, 71, 74.» τού, 120, 134) 
244ς. ἴσο, οπι!ο ἡμῖν, 236ς.ἁἩὀ κα]ὰ τὴν κραταιὰν χεῖρα) {εεμπάμη 
“νιεπι Ν εἰ. 1ᾶϊ. ες Μ8. Οοἰθετί. χεῖρα τῇ Κυρίου ἡμῶν] του Κυρίου 
ἡμὼν χείρα ς8. τὰ Κυρίξ ἡμῶν] τὰ Κυριου ἡμῖν 44. ἄνδρας ἐπι- 
ςήμονας]} ανδρα ἐπιςημονα 11, το, ςς. τῶν υἱῶν Μοολὶ] τῶν υἱῶν 
Μοολλει 19. τῶν νιῶν Μοολει 24ξς. τῶν υἱῶν Μωλὶ ΑἸά. τῇ Λευὶ 
τὰ Ἰσραὴλ] τε Λευίτου Ισραηλ ΧΙ, το, ς8, το8. ᾿Ασεβδηδίαν] ἐν αρ- 
ΧᾺ Σαρεια 19, τοϑ8. ἐσεξῆ Βίαν (ἢ) 44. Ασεδημιαν 71. Ασερη- 
διαν 119. Ἐσερεξιαν 121. Ασεξιαν 248. Εἰσεξηδίαν.ΑΙά. καὶ 
τὸς υἱὲς αὐτῷ} α αὐτὰ 11, ςς. καὶ οἱ υἱοι αντε 10, 1ιο8. καὶ τὲς 
ιἀδελφὲς} καὶ οἱ αδελφοι αὐτε το, τοΒ. - αὐτὰ 44,745γ24..- ὄντας 
δίκα] κοντας 11, ςς. κα 19, 1ο8. οντας δεκαοχίω 44, ς8. καὶ ὀκτώ] 
α 1, 44, ςς, ς8. ΑΙεχ. οκτωκαιδεκαὰ το, τοϑ. 
ΧΙΙΠ. Καὶ ᾿Ασεξίαν] και Ιασαξια το. καὶ Ασαξια το8. 

και Ασεδειαν 119.5243. ΑἸά, Καὶ ᾿Ασεδίαν---αἀδελφὸν] αὶ οὐπὶ ἱπῖοτ- 
πηεά. 11, ςς. καὶ ἼΑννεον] καὶ Ανναηνον ΧΙ, ςβ, 64) 74. τού, 110, 
121, 134.) 243) 248. Αἰεχ. κα 19, 108. καὶ ἄνεναν 44. χαὶ Ἀνοὺν 

71. καὶ Αννεμὸν 24ς. . καὶ ᾽Ωσαίαν] καὶ Ιεσσια 19, το8. καὶ 

Ὥσεᾶν 44, 74, τοῦ, 120, 134,.2)26. καὶ Ὥσδιον 24ς. ἀϑελφὸν] 
α 19, 1οϑ. ρῥγϑπητι. καὶ ςξ8. ἐκ τῶν υἱῶν] ρῥγαπιῖῖ. οἱ 11. απὸ 
υἱῶν 19, 198. Χαναναίου] Μερᾶρι 19. Χαναναιου ς8, 71,4. Με:- 

ράρει τοϑ. Χονιαυναιου 24ς. καὶ οἷ υἱοὶ αὐτῶν] και νιοι αὐων καὶ 
οἱ ἄδελφοι αὐΐων το. κα οἱ 44, ὅ4. ΑΙά. καὶ οἱ νιοι αὐτῇ 74. -᾿ καὶ 
οἱ ἀδελῷοι αὐΐων τοϑβ. εἴκοσι ἄνδρες} τ. ΧΙ, 44, ς8, 64, τού, 110. 
134. 2326, 26ς, 448. ΑΙά4. ΑΙεχ. κα ἀνδρες 10. 

ΧΙΙΧ. Καὶ ἐκ τῶν ἱεροϑάλων] καὶ ἀπὸ τῶν μεροδελων 10, ιοϑ. 
α κᾶν ςς. καὶ ἐκ τῶν υἱῶν ἱεροϑελων «8. ὧν ἔδωκε Δαυὶδ] , ὧν ς8. 

νο:ι. Ν. 

6120, 134, 226, 243, 248. ΑἸά. ΑἸεχ. Ογη!]!. ΑΙοχ. 1. οἰἶϊ. 

καὶ οἱ ἡγάέμενοι) α 44. κα οἱ τοό. εἰς τὴν ἐργασίαν] εἰς τὴν δελειαν 
19, 1ο8. ἱεροδέλους διακοσίους} μεροδουλοι διακοσιοι 11, ςς. ναϑι- 
ναιοι διακοσιοι 19, 108. τεροδελους εκαΐον 24ς. καὶ εἴκοσι] εἰκοσι 
παύϊες 19, το8. α καὶ 44, ςς,) 8, 226,248.. τοάντων] ργεπιϊί. και 
ιοό. κτοϑ. ἐσημανθη] ονομασϑὴ 11]. τοι ἐσημανϑησαν 10, 
ιοΒ. ἡ ὀνοματαγραφία} κα ἡ 11, 44, ςς, τοό. εν ονομαϊογραφεια 
19. ἐν ὀνομαϊογραφια τοϑ. 

1,.. Καὶ ηὐξάμην] καὶ ἠρξάμην Ογη1!. ΑΙεχ. νοὶ. νῖ, ραγῖ. 1, Ρ. 240. 
νηξείαν τοῖς νεανίσκοις] τοῖς νεανίσκοις νηξείων ΑΙοχ. ἔναντι Κυρίου 
ἡμῶν) ἐναντι Κυριςξ Θεκ ἡμῶν ΧΙ, 44,243, 24ς, 248. ΑΙά. ενᾶντι τὰ 

Κυριου ἡμῶν το, τού, τοϑ. ενᾶντι Κυριου τοῦ Θεου ἡμὼν ς8, 64. 

ΑἸεχ. Ογη!!. ΑἸεχ. ἱ. οἴ, αι ἡμῶν 71. ενῶντι τεᾷΈ Κυριου Θεκ ̓ ἡμῶν 
γ4, 134, 236. ζητῆσαι) ζυτησατε 64. παρ αὐτῷ} παρ᾽ ημιν 
24ς. ἡμῖν τε] α 19), 245. καὶ τοῖς---τέκνοις ἡμῶν) καὶ τοῖς σὺν 
ἡμῖν τέκνοις Ογη}}. ΑἸοχ. 1. οἷς. καὶ τοῖς δία. δὰ πη. ςοηι.] και τοῖς 

κτῆνοις ἡμῶν καὶ πᾶσι τοῖς ϑυεῖν ἡμῶν 1906. καὶ τοῖς συνῶσιν ἡμῖν} 
ασυνεσιν ἡμῖν 11, ςς, 71. καὶ τοῖς συνεσιν ἡμῶν ς8. και τοις συν- 
οἰκδσιν ἡμῖν 74. τέκνοις ἡμῶν] α ἥμων 44, ς8. 

11. αἰτῆσαι τὸν βασιλέα) α 11], ςς. φητησαι τὸν βασιλεα ς3, 

121. λαιτησαι 24ς. πεζᾶς τε καὶ ἱππεῖς] ἱππεῖς καὶ τεζους 11, 

19, ξς, 1.8. καὶ τροπομπὴν] α καὶ 11, ςς. εἰς τροπομπὴν ἿΩ. 
ἕνεκεν ἀσφαλείας] εἰνεκὰ ᾿ἀσφαλειας 19) [9ο8. τῆς πρὸς τὰς] τὴν 

προς τᾶς 44. τοῦ. ἐναντιεμένους ἡμῖν] ἐνῶντιδς ἡμῖν Π, 19, δς, τοῦ. 

111. Εἴπαμεν γὰρ} ἡπώμεν γὰρ 44. οἰπομὲν γαρ 1οϑ, 248. 
ΑΙά. Ογε!!. ΑΙΘχ. 1. εἴ, Ὅτι ε  ἰσχὺ!] α ἢ 44, 74: τού, 134, 24ς. 
ΑΙεχ. Ὅτι ἡ ἰσχὺς---ἔςαι] ὅτι ἰσχὺς Κυρίου μεϑ᾽ ἡμῶν ἔςαι Ογπ!!. 
ΑἸεχ. 1. οἰτ, 

[Π|1. Καὶ τᾶλιν], και 44. ἐδεήθημεν] ἐδεηϑὴν ςς. πάντα 
ταῦτα] καΐα ταυτα ΧΙ], 44. ς2, 64, 715 74, τού, 110, 120, 134, 236, 
24ς. ΑΙά. ΑΙεχ. Ογτῖ!, ΑΙεχ. 1. οἷς, ργϑπηῖῖ. καΐα το, τοϑ. “έεμπ- 
ἄπ ἀπο Ψεῖ. 1Δϊ. εκ Μ5. Οοἱδε. καὶ ἐτύχομεν εὐιλάτου] και 
ἰλαςε ετυχομὲν 111. καὶ εὐιλάτου ἐτυχομὲν ΧΙ, ς8, 64, τού, 11, 

ἢς, οὔ Ὁ 

και ευιλάτωσεν ἡμῖν 19. 1ο8. και ευιλατες εἐτυχγωμεν (Πε) και, 44. 

24ς. 
ΤΙΝ. τῶν ν φυλάρχων] απο τῶν αρχονῆων 19, 1ο8. τῶν Φυλαρχόν: 

τῶν ς8. τῶν ἱερέων} α τῶν ς8. ργξεπηῖ. καὶ 64, 243. ΑἸά. ἄν- 
δρας δεκαδύο) ανδρας δώδεκα ΧΙ, 19, 44. 64, τού, τοβ, 110, 24ς, 248. 
Αἰά. Αἰεχ. καὶ ᾿Εσερεβίαν] τον Σαραξιαν 19. 
και Ἐσεραξιαν 24ξ. καὶ Ἐσερδίαν Αἰά. καὶ Σαμίαν) και Ασσα- 

μιαν 11, ΧΙ, 44, 5. 58) 64, 74, τού, 110, 120, 134) 236, 243, 248. 
ΑΙά. καὶ τὸν Ασαξιαν 19. καὶ Ασαμιαν 71. Αἴεχ. καὶ τὴν Σαμιαν 

τοϑ. και Ασαβιαᾶν 121. καὶ Ασωμιαν 24ς. καὶ μετ᾽ αὐτῶν] ροηῖς 
μετ᾽ αὐΐων ροίξ αδελφων αὐΐων 44. ἄνδρας δώδεκα] ἀνδρας δεκα 11, 
ΧΙ, 10. 44) ξ2, ξξ, ς8, 64, 71) 247) 1οό, 1οϑ8, 110. 120, 134) 243,24, 

248. ΑΙά. ΑΪεχ. 

ΤᾺ. Καὶ ἔςησα αὐτοῖς] καὶ ἐςησαν αντοις 44. 
ρίου ἡμῶν} κα 71. τῇ Κυρίου ἡμῶν] α του 44, 55. 

“Ν “Φ 

τὰ οἰχου τὰ Κυ- 

τε Κυριου Θεκ 

ἡμῶν 1190. ἃ ἐδωρήσατο] ἕτως εδωρησατο 11, ΠΠΠ, ΧΙ, 44, ςΖ, 44, 

όᾳ, 74, τού, 119, 1345 243, 248. ΑἸὰ. οσα εἐδωρησατο 19, ιοϑ. ἃ 
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ραήλ. Καὶ ςήσας τπιαρέδωχα αὐτοῖς ἀργυρίου τάλαντα ἑξαχόσια “πεντήκοντα, καὶ σχεύη ἀργυρᾷ ἐδ 

ΕΣΔΡΑΣ Α. 

ΚΕΦ. γΠ], 

ς ᾿ ν ΄  . 4 ΄-ς ΄ 

ταλάντων ἑχατὸν, καὶ χρυσίου τάλαντα ἑκατὸν, Καὶ χρυσώματα εἴκοσι, καὶ σχεύη χάλχεα ἀπὲ 57. 
ἮΝ “ “Ὁ ,ς δ“ Ν » οὦ ν εἰ ωοω δ Ξε 

χρης8 χαλχϑ ςίλξοντα χρυσοειδὴ σχεύη δώδεκα. Καὶ εἶπα αὐτοῖς, Καὶ ὑμεῖς ἅγιοι ἐςὲ τῷ Κυ- «8 

ΐ ὶὺ χῷὶ σχεύῃ τὰ ἃ ἱ τὸ σίον. χαὶ τὸ ἀργύριον. εὐχὴ τῷ Κυρίῳ. Κυρίῳ τῷ Ζ ρίῳ, καὶ τὰ σκεύη τὰ ἅγια, χαὶ τὸ χρυσίον, ογύριον, εὐχὴ τῷ Κυρίῳ, Κυρίῳ τῶν πατέ.-. 
ρὋῸ Ν ρ. Ν ᾽ὔ Ψ ε ἴφια ες “Ὅ" 93 ἈἈ ρο 7 φὭ ᾿ 

ρῶν ἡμῶν. ᾿Αγρυπνεῖτε, καὶ φυλάσσετε εὡς τὰ παραδδναι ὑμᾶς αὐτὰ τοῖς φυλάρχοις τῶν ἱερέων «9. 
ΡΞ ρ»,᾿ - ρ ς ΄ ἊΝ ρ ρ.,.Ά4 Ἀ 9 ε " 9 ρο 

χαὶ τῶν Λευιτῶν, χαὶ τοῖς ἤγδμενοις τῶν “Π'ατρίων τ Ἰσραὴλ ἐν ἱερδσαλημ, ἐν τοῖς παςοφορίοις 
“,ἯΛΊ. ρ. “ἯἌἯἼι .»ἢ Ν ε δό ς ε ρ νι ε μ᾽ Ν 93 ΄ Εν ν. . 

τῷ οἴχου τῇ Θεδ ἡμῶν. Και οἱ πσαράλάθοντες οἱ ἱερεῖς χα! οἱ Λευίται τὸ ἀργύριον, χαὶ τὸ χρυ-- 6ο. 
΄ Ν ἊΨ ᾽ν ν) ς Ν 5. ζ 2 Ν εν ἰφὸ Νν, 2 ΄, ἘΝ ΝΗ 

σίον, χαὶ τὰ σχευὴ τᾶ εν Ιερᾶσαλημ, εἰσηνεγχαν εἰς τὸ ἱερὸν τῇ Κυρίδ. Και ἀγαζεύξαντες ἀπὸ δι. 

τῷ ποταμᾷ. Θεῤῥὰ τῇ δωδεχάτη τὲ ππαρώτου μηνὸς, ἕως εἰσήλθομεν εἰς Ἱερουσαλὴμ χατὰ τὴν χρα-. 
. »- ““ ΄ ε»" Ν: δεν ν 2γε7 ε “Ὁ 2. Ὁ 'σόδ ΞΝ "3 χ3..» 

ταιᾶν χείρα τᾶ Κυριδ ἥμων τὴν εῷ ἡμῖν" χαὶ ἐῤῥύσατο ἡμᾶς ἀπὸ τῆς εἰσοῦδ ἀπὸ πᾶντος εχῦρϑ, 

χαὶ ἤλθομεν εἰς Ἱερεσαλήμ. Καὶ γενομένης αὐτόσϑι ἡμέρας τρίτης, τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτη ςαϑὲν 62. 

τὸ ἀργύριον χαὶ τὸ χρυσίον παρεδόϑη ἐν τῷ οἴχῳ Κυρίου ἡμῶν Μαρμωδὶ Οὐρία ἱερεῖ, Καὶ μετ᾽ 63. 

αὐτὰ ᾿Ἐλεάζαρ. ὁ τ Φινεὲς, χαὶ ἦσαν μετ᾽ αὐτῷ ᾿Ιωσαξδὸς Ἴησδ, χαὶ Μωὲν Σαξάγγου" οἱ δὲ 

Λευῖται, πτρὸς ἀριϑμὸν καὶ ὁλχὴν ἅπαντα. Καὶ ἐγράφη πᾶσα ἡ ὁλκὴ αὐτὼν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. Οἱ 64. ὅς. 

δὲ “παραγενόμενοι ἐκ τῆς. αἰχμαλωσίας τπτροσήνεγχαν ϑυσίας τῷ Θεῷ: τ Ἰσραὴλ Κυρίῳ, ταύρους 

δώδεχα ὑπὲρ παντὸς Ἰσραὴλ, χριὃς ἐνγεγηχονταὲξ, “Αρνας ἑδδομηχονταδύο, τράγους ὑπὲρ σωτη-- 66. 

ρίου δώδεκα, ἅπαντα ϑυσίαν τῷ Κυρίῳ. Καὶ ἀπέδωκαν τὰ προστάγμαϊα τῷ βασιλέως τοῖς βα- 6). 

ἀντος εδωρισαῖο 24ς. ἃ ἐδωρήσατο ἄς. «ἃ ἔπ. σοπ).} , 8... καὶ 
οἱ σύμξελοι δις. δά ἔπ. οοπι.} κ 71. καὶ οἱ σύμξελοι αὐτῷ} καὶ 10, 
44. καὶ οἱ μεγιςᾶνες] - αὐτῷ 44. κα οἱ ςς. 

ΠῚ. Καὶ ςήσας7 71. Καὶ ςήσας---ταλαν]α] καὶ τοαρεδωχεν 
αντοις ςησας ταλανΐα ἀργυριον 11. ἔς, π|ῆ αυτες, ςς. Καὶ ςήσας 

παρέδωκα] καὶ τταρεδωκεν αὐτοῖς ςἡσας 19. καὶ παρεδωκα αντοις ςη- 

σας τοβ. καὶ σῆσας παρεδωκὲν 24ς. ἑξακόσ. τοεντήκ. εεπέεπε φιὶπ- 
φιαρίπια ει. 1,Δϊ. εχ Μ8. Οοἴδετ. ταεντήκον]α ] μγαεπιῖτι. καὶ 64; 
τού, 1345) 236. ΑΙεχ. ἀργυρὰ] ἀργυριε 245ς. ταλανΐων ἑκατὸν] 
ταλαΐϊα ἑκατὸν 24:ς. καὶ χρυσίου] κα καὶ ΧΙ. καὶ χρυσοῦ 110. 
καὶ χρυσίου τάλανγ]α ἑκατὸν] α 44, 71, τού, 236, 243, 248. μαθεῖ ἴῃ 
εδαγδές. τυΐποσε Αἰεχ. ταλαἧα ἑκατὸν] ταλανΐων ἐκατον 1], ς ς. 

011. Καὶ χρυσώμα]α] κα καὶ 11, ςς. Καὶ χρυσώμαϊα εἴκοσι] 
“ωνανιεπία Τρονεὶπὶ Ν εἰ. 1,21. εχ Μ5. (οἱ θεῖ. καὶ σκεύη χάλκεα) 

και σχευη χαλκα 11, το, ςς», 1οϑ, 228. ἀπὸ χρήηςὰ χαλχξ) πὸ 
χαλκοῦ χρήξου 11, το, ξς. κα 71.- είλθοντα] ςιλθονΐος το, τοϑ. 
χρυσοει δὴ} αὶ 11, ςς. χρυσοειδους 10, τοϑ. χρυσοιδῆς (ἢς) 24ς. 
σκεύη δώδεκα} σκευὴ δεκα 11, ςς. κα σκενη 71. δεκαδυο τοβΒ. ταίεπία 
“μοάεεῖ»ι. Νεῖ, 1,Δῖ. εχ Μ58. (οἰθετι. 

ΠΝ. Καὶ εἶπα αὐτοῖς] και εἶπον αὑτοις 19, τοϑ. ἐξφὲ τῷ Κυ- 

ρίῳ] -᾿ Κυριος ΧΙ, 64, 74, τού, 134, 236, 243, 24ς, 248. ΑἸά. (ΑΙεκχ. 
Ἰηἴογ ποῸ5.) καὶ -τῶ σκεύη δο. δά ἤπ. ςοπ).} λα 44. 
α τὰ ΧΙ, ς8, τοό, τοϑ, 110, 134,24ς, 248. Α]ά, ΑἸεχ. 
σίον] και το ἀργύριον 1], ςς, τοϑ. καὶ τὸ ἀργύριον] καὶ τὸ χρυσιον 

ΙΠ, ςς, τιοϑ. τῷ Κυρίῳ, Κυρίῳ] α Κυριω Ἱξδουιμά. ςς. ΑΙά. ατω Κυ- 

ριω 24ς. Κυρίῳ τῶν τστατέρων ἡμῶν} Θεω τῶν τταΐερων ἡμῶν το, τοϑ, 
. δωω. 

λει 
τὰ ἁγια) 
Ἁ 

και τὸ χρυ- 

119. α 71. Γ - . 

11Χ. ᾿Αγρυπνεῖτε) Ἢ ὃν 1ο8. καὶ φυλάσσετε) χαι τροσευχε- 

σϑαι 24ς. ἕως τὰ παραϑᾶναι] ὡς τὰ παραδεναι 7γ4ᾳ. ὑμᾶς αὐτὰ] 
τ. 11, ςς, ςθ, τοό, 134, 226. ΑἸΪεχ. αὑμας ΧΙ, 24ς. καὶ τῶν 
Λευιτῶν] α τῶν 44. καὶ τοῖς ἡγεμένοις] καὶ τοῖς ἡγεέμονοις 111, ἐν 

τοχφοφορίοις τῷ οἴκου] α ἐν 19. ἰπ ἰοεὶς Ἱεαρὶὶ Ψ ει. 1ιΑι. εκ Μ8. Οο]- 

θεῖ. τῷ οἴκου] - Κυριου το, τοϑ. τῇ οἴκου τῷ Θεῖξ ἡμῶν] οἰκου 
Κυριου γ1. τὰ Θεδ ἡμῶν] τε Κυριε ἡμῶν 11, 44, 74» τού, 134, 236, 
24,5. Αἴεχ. τα, Θεἕξ ὑμὼν ς8. 

1,Χ.. ταραλαθόνἾες] τταραλαμξανονζες ΄᾽φθ. -Ἐ ταυτα γι. οἱ 
ἱερεῖς} αὶ οἱ 19, 44. 71, 1ο8. καὶ οἱ Λευῖται] κα οἱ 19, 44) 71, τοβ. 
τὸ ὠργύριον---Ἱερουσαλὴμ.) αὶ οὐπὶ ἰπίογπιοά. 71. ταὶ ἐν Ἱερεσαλὴμ] 
κ 44. ατῷ ιοϑ, 245. τῶ ἐν Ἱερασ. εἰσήνεγκ.} ἡνεγκαν εἰς Ἰερεσ. 
19, 108. εἰσήνεγκαν] ἤνεγκαν 11, ςς-. τῷ Κυρίᾳ] τω Κυριω 24ς. 

{Χ1. Καὶ ἀναφεύξαν]ες] και αναςρεψανἾες γ4ᾳ.. ὦ υ 
Μ5} απὸ τὰ τοπῇ 11. Θερὰ] Θεια 19, τοϑ. Θεραν 248. 
δεκ.} Ργαοτηὶτ. ἐν 19. τῇ δωδεκ. τῇ τρῶτε μηνὸς] ὠμοαοεῖπι, αἰϊῪ 2 γίσια 
πιρηβ: Ψεῖ. 121. εχ Μ5. (οἱρεπ. τῇ τρώτου μηνὸς] λα τρωτου ς2. 
μρεῖ τυρώτε ἴῃ Ἑπαγδέξ, τηΐπογε ΑἸεχ. ἕως εἰσήλθομεν] εως ἡλϑοσαν 
Π, ςς. ηλϑομὲν 19, 1ο8. α ἕως ς2, 119, 243, 248. ΑἸά. εὡς εἰσ- 
ἡλϑώμεν 24,ς. ἀοπες νεπεγμη Ψεῖ. 1Αἴ. εχ Μ5. Οοἱδετσῖ. χεῖρα τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν] τε Κυριον ἡμῶν χείρα 4η. τῇ ζυριξ ἡμῶν 24ς. τὴν 

Ἁ 

ἄπο του σοτα- 

Δ Μωαϑ' 24ς. καὶ Μωὴϑ Αἰά. 

τῇ δὼ. 

-ταὐῖα ολοκαντωμαῖα τοβ. 

ἐφ᾽ ἡμῖν] τὴν ἐφ᾿ ἡμῶν 24ς. ἀπὸ τῆς εἰσόδου] -ἰ- Κυριος ΧΙ, ς8, 64, 
243, 24ς) 248. Αἰά. Αἰεχκ. ἐν τῇ οδὼ 19, 1οϑ. κα 44. απὸ τῆς οδα 
Κυριος 71, 74γ τού, 119, 120, 121,1349236. καὶ ἤλθομεν} χᾶι ηλ- 

ϑὲν 11, ςς' καὶ οτε ἡλϑομεν 19, 1ο8. 
1Χ11. Καὶ γενομένης αὐτόϑι) και γενομένης ἡμῖν αὐῇοϑι 19, 108. ὄν" 

γενομενης. δὲ αὐοϑι 44. ἡμέρας τρίτης] ἡμέρας τρεῖς τού, , ἡμέρας 
436. τῇ ἡμέρᾳ] τὴ δὲ ἡμερα ΧΙ, 74, τοῦ, 120, 134, 436. (ΑΙεχ. 
οὐπῈ δὲ ἱπίεγ ἅῃοο8.) α 44. τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ] ΑΙ], ςς. τη δὲ 
τετάρτη 71. τὴ δὲ τετάρτη ἡμερα 24ς. ᾿ ςαϑὲν] κα 24ς. τὸ ἀργύρ. 
καὶ τὸ χρυσ.] το χρυσ. καὶ τὸ ἀργυρ. τ06. Κυρίε ἡμῶν] α ἡμῶν ΠΠ, 
10), 5, 71, 108. τὰὸὶ, Θὲεξ 44. Ργαιηϊῖ. του ςβ8, 64, τού, 134, 236. 
ΑΙά Δ. τῶ Κυριω ἡμῶν 24ς. τε Κυριου Θεξ ἡμῶν 248. 
Οὐρία ἱερεῖ] Μαριμωϑ' νιω Ουριου τον μερεως το, τοϑ.. τῶ τερει Μαρ- 
μωϑι 44. Μαρμωϑη Ουρι τερεε 8. Μαρϑωϑι τερεε 71. Μαρμωϑιερι 
μερει 243, 248. ΑΙά, Μαρμουϑι ιερει 24... «“Αγὶπιοιά δ] ἰο ὕστὶ (αρεγάοι!. 

γεῖ. [1. εχ Μ5. Οοἴδετι.0 Οὐρία ἑερεῖ] Ουρες μερεε ΧΙ, 119. Ουρι 
ρει 64. ΑἸεχ. α Ουρια 74, τού, 120,.134, 226. νιὼ Οὐριξ τῷ ἱερέως 

121. νἱ 
1ΧΠῚ]. Καὶ μετ᾽ αὐτῇ Ἐλεαζαρ] καὶ Ελεαζαρε 44. καὶ μετ᾽ 

αὐτῶν Ἐλεαζαρὶ ΑΙά. ὁ τοῦ Φινεὲς} -Ἐ καὶ Ιησοὺυς ΧΙ], 24ς. κα ὁ 

44. υἱὸς Φινεες ᾽ιοϑ. καὶ ἦσαν μετ᾽ αὐτῷ] και ἡσαν μετ᾽ αὐων 44. 

ςς, 74, τού, 119, 120, 134. Αἰεκ. Ἰωσαξϑὸς [ησξ] Ιωσαβεες [ησε 
11. Ιωσαξαδὸς Ιησου ΧΙ, ς8, ὅᾳ, τι9, 243, 24ς, 248. ΑἸα. Ιωξα- 

δαδ νιος Ιησου 19, τοϑ. Ιωσαῦδες Ιησους ςς. Ιωασαξδος [ησὰ 120. 
καὶ Μωὶϑ] καὶ Ιωδεια το. καὶ Μβεϑ ς8. καὶ Ιωιαδεια τοϑ. και 

Σαξάννου) υἱος Βαναιου 109, το8. 
Σαθδανου 44, ςς, 74. Σαξαν ς8. Σαξανα 71. Σαδδανου 120. Αἰά. 
ὁ Σαξαννου 245. οἱ δὲ Λευῖται!) δὲ 11, ΧΙ, 19,44» ςς» 58, 64,71, 
γ4, τού, τοϑ, 119, 120, 134, 236, 24ς. Αεχ. τορὸς ἀριϑμὸν ἄς. 
δὰ ἔπ. οοηι. {64.} δἰ σα περπογμρι, οἱ αὐ {εγηρμίμπι ονιπία {μδεγίρία 

Μικι. Νεῖ. 1Αἴ. εχ Μ8. σοίδετι. καὶ ὁλκὴν ὥπαιϊα] καὶ ολκην παιΐα 

11, το, ςς) 1τοϑ. 

ΠΧΙΝ. πᾶσα ἡ ὑλκὴ αὐτῶν] κ αὐΐων ςς. κ71. α πᾶσα 241. 

ΧΡ. Οἱ δὲ---προσήνεγκαν] καὶ προσήνεγκαν οἱ τραραγενομένοι 
ἄπο τῆς αἰχμαλωσιᾶς το, ἰοϑ. ϑυσίας} κα 109. τῷ Θεῷ---Κυρίῳ] τ 

Θεὼ Ισραηλ το. 'Κυριω τω Θέω του Ισραηλ 44. ὥς, οπι!ῇο του, τοϑ. 
τω Κυριω᾽ τὸν Ισραηλ ξς. τω Κυριω Θεὼ του Ισραηλ 58. Κυριω 

(τἀπέιιπ}} 21. τῇ Ἰσραὴλ] τῶ Ἰσραηλ 545. Κυρίῳ---Ἰσραὴλ 2} 
α οὰπῈ ἱπίεγηγεά, 236, ταύῤους---κριᾶς] α οἰπι ἱπιεγπηεά. Π. ταὺ- 

ρους δώδεκα] μόσχους δωδεκα το, τοϑβ. ὑπὲρ τυαντὸς Ἰσραὴλ] κ 44- 
και ὑπὲρ ταύΐος τε Ισραηλ ς8. σερι ταῦῖος Ισραηλ τοϑ. 

ΠΧΝῚ. ἔλρνας ἑδϑομηκον]αδύο] ἀρνας εξϑομιηκοναεξ 1. ἀμνοὺς 

εξδομηκονίαδυο ιο8. τράγους] ῬΓΒΟΠΊΪ. καὶ 71. και τράγους εδϑο- 

μηκονγαδυο καὶ τραγους 248. ὑπὲρ σωτηρίου) περι αμαρτιᾶς 10. 

ὑπὲρ ἀμαάρτιας ιοΒ. δώϑεκα] δϑεκαδυο Π. ἅπαντα ϑυσίαν] τὰ 

ἅπαντα ϑυσίαν τῷ Κυρίῳ] κα 71" ον- 
σίαν τῷ Κυρίῳ] ,., τω ς8. ᾿ 

ΠΧΝῚ]. Καὶ ἀπίδωκαν] καὶ ἐδωκαν ςς. 
---- 

Μαρμωϑὶ ν΄ 

τὰ προςάγμαΐα] κ τα ᾿ 
ὶς, 



ΕΣΔΡΑΣ. Α. 

ΚΕΦ. ὙΠ]. 
σιλιχοῖς οἰκονόμοις καὶ τοῖς ἐπάρχοις χοίλης Συρίας χαὶ Φοινίκης, χαὶ ἐδόξασαν τὸ ἔϑνος, χαὶ τὸ 

ἱερὸν τῷ Κυρίβ. Καὶ τέτων τελεσθέντων, προσήλϑοσάν μοι οἱ ἡγόμενοι, λέγοντες, Οὐχ. ἐχώ- ᾿ 

ρισᾶν τὸ ἔννος τῇ Ἰσραὴλ χαὶ οἱ ἄρχοντες χαὶ οἱ ἱερεῖς χαὶ οἱ Λευῖται τὰ ἀλλογενῆ ἔϑνη τῆς γῆς 

χαὶ τὰς ἀχαϑαρσίας αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. τῶν Χαναναίων, χαὶ Χετ]αίων, χαὶ Φερεζαίων, χαὶ 
Ἰεδεσαίων, καὶ Μωαξιτῶν, χαὶ Αἰγυπ]ίων, καὶ ᾿Ιδεμαίων. Συνῴχησαν γὰρ μετὰ τῶν ϑυσατέρων 

αὐτῶν χαὶ αὐτοὶ χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, χαὶ͵ ἐπεμίγη τὸ σπέρμα τὸ ἅγιον εἰς τὰ ἀλλογενῆ ἔϑνη τῆς 
γῆς, χαὶ μετεῖχον οἱ προηγόμενοι χαὶ οἱ μεγιςᾶνες τῆς ἀγομίας ταύτης ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῇ πρά- 

γμᾶτος. Καὶ ἅμα τῷ ἀχξσαΐ με ταῦτα, διέῤῥηξα τὰ ἱμάτια χαὶ τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα, χαὶ χατέ- 

δ8. 69. 

70. 

γ8. 

79. 

τιλα τῷ τριχώματος τῆς χεφαλῆς χαὶ τῷ πσώγωνος, χαὶ ἐχάϑισα. σύννους χαὶ περίλυπος. Καὶ 
2 7 ΝΝ ΔΩ ν » ἴω Ν “Ὅς, Ἷ δεῖν, ρος Φ Ν 3... ἐξ 
ἐπισυνήχνησαν ὥρος μὲ ὁσοί “ποτε ἐπέχινδντο ἐπὶ τῷ ρήματι Κυρίου Θεδ τ Ἰσραήλ, ἐμδ πεν- 

ϑδντος ἐπὶ τῇ ἀνομίᾳ" χαὶ ἐχαϑήμην περίλυπος ἕως τῆς δειλινῆς ϑυσίας. 
τῆς νηςείας, διεῤῥηγμένα ἔχων τὰ ἱμάτια χαὶ τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα, χάμψας τὰ γόνατα, καὶ ἐχτεί- 

Ν ρ᾽ Ἂν, ΝΝ ΄ » ΄ 32 "., ») ΄ ον 7 ’ 

γας τὰς χειρὰς τὠρος τὸν Κυριον, Ἐλλεγον, ζύυριε,. ἤσχυμμαι χαι͵ ἐντετραμμαι χατὰ πρόσωπον 
ε .Ὶ ε ’ὔ] εὲ »᾿»" 3 ΄ εν" Ν, ΄Ν ες "Ὁ Ν ες» ἐέ “" . 

σθ. Αἱ γὰρ ἀμαρτίαι ἡμῶν ἐπλεόνασαν ὑπερ τὰς χεφαλᾶς ἡμῶν, χαὶ αἱ ἄγνοιαι ἥμων ὑπερ- 
ἤγε χαν Ψ τὸ ε 5 Ἔ 3 Ν ἰϑς ΄ ἰϑὲ 4 ξς ΣΝ, 33 Ν 9 2λ ε ί 

νεγ εως βᾶν ). ὍΤΙ αἸὸ ΤΩ χρόνων τῶν σατερων ἡμῶν. Χχὰαν ἐσμεν. εν μεγὰ μ αμᾶρτ α 

ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν χαὶ τῶν πτατέρων ἡμῶν πταρεδόϑημεν σὺν 
τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν, καὶ σὺν τοῖς. βασιλεῦσιν ἡμῶν, καὶ σὺν τοῖς ἱερεῦσιν ἡμῶν, τοῖς βασιλεῦσι 

τῆς γῆς εἰς ῥομφαίαν χαὶ αἰχμαλωσίαν χαὶ πορονομὴν μετὰ αἰσχύνης μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας. Γῆς γῆ βομφαι ΧΙ θογομὴν μετὰ αἰσχύνης μεχβ ὅν ΚΑ ΟΝ 

Καὶ γυν͵ χατὰ πόσον τι ἐγενήϑη ἡμῖν ἔλεος πταρὰ τῇ Κυρίου Κυρίου, χατάλειῷ 
“«ἕὥ΄“»νΡ» 3 ἰφω 7 ἷξ 7 ΄ νὴ φὼ 9 7 ὴ ᾿ ριο ς ωὦ ΕῚ “᾿ »“᾿ ᾽  ιϑ ΞὩῳ- ὦ Ν 

χαὶ ὀγομὰ ἔν τῷ τύπῳ ἀγιασματος σου, Καὶ τὰ ἀνακαλύψαι φωςηρα ἡμῖν ἐν τῷ οἰχῳ Κυρίδ τῇ γιαῦτ,,.νν χη γῆ 

ςς. ρει. παντὰ 24ς. καὶ τοῖς ἐπάρχοις] α και. 44. κοίλης 

Συρίας] κα κοιλης ΠΙ, 10, ξόν 1το8. τὸ ἔϑνος] τον Θεὸν γι. καὶ τὸ 
ἱερὸν} α 71. τῇ Κυρίου] τε Θεξ 64, 248. Αἰά. ,α, γ1.. 

ΤΧΥῚΠ. Καὶ τάτων τελεσϑέντων}] καὶ τῶν τελεσϑείων 11, ςς. 
τετων τόινυν τελεσϑεύΐων 44. καὶ τατων στῶ τελεσϑενίων 8. προσ- 
ἤλθοσάν μοι} προσηλϑον 19, τοϑ, 119. προσῆλθον μοι ς8, 71, 74, 
τού, 134, 236, 243, 248. ΑΙά. ΑἸΙεχ. τοροσήλϑ'. μοι οἱ ἡγέμ.] αε- 
εὐβένωπι ργϊπεῖρες αἀ ἘΛέναπι Ν᾿ εἰ. 1,Δϊ. εχ Μ8. (οἰδεῖ. οἱ ἡγόμενοι] 
οἱ ἡγεμόνες τῶ Εσδρα το, τοϑ. . , 

ΠΧΙΧ. Οὐκ ἐχώρισαν] οὐκ ἐχωρισϑὴ τοᾶβ. Οὐκ ἐχώρισαν--- 
Ἰσραὴλ] Νοα Λυβίποι σης {0αεἱ Ψεῖ. 1λῖ. εχ Μ58. (οίδεπ. τὸ ἔϑ- 

νος τῷ Ἰσραὴλ] 11. τῇ Ἰσραὴλ] τω Ισραηλ το, τοϑβ. καὶ οἱ 
ἱερεῖς] α και οἱ 44. καὶ οἱ Λευῖται] καὶ οἱ 44. τὰ ἀλλογενὴ ἔθνη] 

καὶ λλογενὴ εϑνη 11. ἀπὸ τῶν ἀλλογένων εϑνων τ9,) ἴο8. ἀλλα εϑνὴ 
γένη ςς. τῆς γὙη4} κα 19, τιο8. καὶ τὰς ἄκαϑαρσ. αὐτῶν] α καὶ 

τας 1], ςς. α αὐΐων ΧΙ, 44, ς8, 64., 71,74. τού, 110», 134,2306,243, 
24ς, 248. Αἰά, ἀπὸ τῆς ακαϑαρσιας αὐΐων τ᾿, τοϑ. μᾶρθεῖ αὐτῶν ἴῃ 

οἶα. πιΐπογε Αἰθχ. 2υορίεν ἱριραμπα σε ἀογμσι Ν᾽ εἰ. 1,Αἴ. εχ Μϑ. (οἱ- 

θεπ. ὠπὸ τῶν ἔϑνων} α 11, 10, ςς) 108. κα αἀπο71. τῶν Χαναναίων] 
α τῶν 1. καὶ Χετ]αίων} τῶν ΧετΊαιων 19, τοϑ. κα καὶ (εἴ ἧς ἰηΐτα 

δὰ καὶ Ιδεμαιων) 44. κ 71. καὶ Φερεζαίων) Φερεζεων 44. κ και 
71. και Φερεζεων 24ς. εἰ Ῥάεγεκαξογμρι εἰ Ευσογηπι Νεῖ. 1ιΑῖ. εχ 

Μϑ8. Οοἴδεπ. καὶ Ἰεδεσαίων] κα καὶ γ1. καὶ Μωαβιτῶν] κα και 
γ1. 

Ι1,ΧΧ. Συνῴκησαν γὰρ] συνῳκίσανας (ἢς) 11. συνηχησαν γαρ 
ΠΙ. ργαιηΐι. καὶ ΑἸ4, μετὰ τῶν ϑυγατέρων αὐτῶν] α μετα 1]. 
ταις ϑνγατρᾶσιν αδίων το, τιοϑ. μετὰ των πατερὼν αὐΐων 121. καὶ 
αὐτοὶ] α καὶ ΧΙ, 44, 64, 74. τού, τἴ9, 134) 236, 243, 24ς, 248. 

ΑΙά. ΑἸεχ. καὶ μετεῖχον) χαι μετεσχον 10) 108. εἰ γε πμογμπὶ 

Ψψει. 1,31. εχ Μ5. Οοἱθετ. οἱ προηγούμενοι] σὶ ἡγούμενοι 44. τῆς 
ἄνομίας ταύτης δα. Δἀ ἤη. ςου.] ἐπίφμίαίενι ἤαπς αὖ ἱπέηο ἐαωε. 

Νεῖ. 1,41. εχ Μϑ8. (ΟοἹδθειί. 

ιοό. 

1ΧΧῚ. Καὶ ἅμα--ταῦτα) καὶ ἀχεσας 71. ἔὲ εμπι σι ει ΕΛ 

γα: ἀκς Νεῖ. 1ϊ. εκ Μ5. (οίθει. 

τω ΧΙ, ς2, 64, γ4, τού, 121) 1345 236, 248. ΑΙεχ. καὶ εγενέϊο αμὰ 

τῷ 44) 110, 243, 24ς. ΑΙά. ὦκξσαίϊ μὲ ταῦτα] ἀκεσαι τον Εσδραν 
ταυτὰ το. ἤἢς, πε τον, 1ο8. διέῤῥηξα) ἐρρηξα 11, ςς. διερρηξε το, 

πὸ τῆς ὠρχῆς} απο τῆς ἀρχικῆς 44, 

ιοβ, 134. καὶ κα]έτιλα] και χαΐετεινον Π, ςς. καὶ καταῆιλας τ09, 

᾿1ο8. τῇ τριχώμαῖος] τας τριχᾶς το, 1ο8. τῆς κεφαλῆς} ὈΓα- 

πλἰτῖ, καὶ 64, 243. ΑΙά. καὶ ἐκάϑισα] α καὶ το. καὶ ἐκαϑίισε τοϑ8. 
1 ΧΧΊῚ]. Καὶ ἐπισυνήχϑησαν) καὶ ἐπεκινηϑησαν ς2, 64,243. ΑἸά. 

και συνηχϑῆσαν 71. τρρὸς μὲ] τροὸς αὐΐον το, το8. -Ἐ ὅσοι ἤσαν 

λεη φΨ: Καὶ ἅμα τῷ] καὶ εγενέϊο αμα. 

γαι ἡμῖν ῥίζα 

δηλωταὶ, καὶ ΑἸεχ. ὅσοι] ργαδυηίτῖ. πρανὲς το, το8. ποτὲ ἐπεκι- 
νᾶντο] α σοτε γ1. ἐπὶ τῷ ῥήμαῖ!} λα ἐπὶ 10, δ. ῥήμαῖ; Κυρίου) 

α Κυριου το, 44. 108. ΘΕεξ τῇ Ἰσραὴλ] κα Θεδ 11, ΧΙ, ςς. ταὲ εξ 
Ισραηλ 19, 44, τὉ8. τὰ Κυριε Θεὲ Ισραηλ ς8. α τὰ 64, τοῦ, 134, 
436, 24ς, 248. ΑΙεχ. α71. ἐμξ τένϑαντος} αὐτῇ τενϑενίος 10, 
1Ιο8. καὶ ἐκαϑήμην] και ἐεκαϑησε το. καὶ ἐκαϑισε τοβ. ἕως τῆς 
δειλινης] απὸ τῆς δειλινης το. ἑῶς τῆς τσρωινῆς 24ς. 

ΠΧΧΠῚ. Καὶ ἐξεγερϑεὶς] καὶ ἐγερϑεις 19) 1ο8. διεῤῥηγμίνα--- 
ἐσθῆτα ] α οὐπὶ ἱπιειτηθά. γ1. καὶ ἐκτείνας τὰς χεῖρας] κα γ1. τὰς 

χεῖρας] τὴν χειρα ς8, 119. τρὸς τὸν Κύριον) α τὸν 119. εἰς τὸν 
δρῶνον 24. -- 

ΧΧΙΝ. Ἔλεγον Κύριε] εἰπὲν 9, τοϑ. ἐλεγον καὶ Κυριε 236. 

καὶ ἐντέτραμμα!ι) α καὶ 11, 44, ς 5. 64, 74. 106, 110, 134) 236, 24ς, 

248. καὶ ἐνετράαπὴν 19, 1ο8. Ππδθεὶ καὶ ἴῃ Ἄσδαγαῶς, πιΐποτε Αἷεχ. 

2γοίεν ρίας (μη. ΜΝ εῖ. 141. εχ Μ5. (οἰδετί. 

πιοὸν σοὺ 71. 
ΠΧΧΝ΄. ὑπὲρ τὰς κεφαλὰς ἡμῶν] ὑπὲρ τας τρίχας τῆς κεφαλὴς 

Ἁ 

κατὰ πρόσωπόν σε) ενω- 

Καὶ ἐξεγερϑεὶς ἐχ 

᾿ῶι 
ε -᾽ 

..ὦ0. 

ἡμῶν 19, 108. μρεν εαρὶἰΐος σαρίης ποσί Ν᾽ εἴ. 1,1. εχ Μ5. Οοϊδεπ. νι δ 

καὶ αἱ ἄγνοιαι δις. δὰ ἔπ. οο0..}]., 44. καὶ αἱ ἄγνοιαι ἡμῶν] καὶ 
αἱ ἀνομιῶν ἡμῶν 19, 1ο8, 119. αἱ δὲ αγνοιαι ἡμῶν ςς. 

ΧΧΥῚ. Ἔτι ἀπὸ---ἡμῶν] α ουπὶ ἱπίεστηθά, 71. 
α ἔτι ΠῚ, 19, ςς» τιο8. ἐν μεγάλῃ ὡμαρτιᾳ ἐν πασὴ ἀμαρτιὰ ΧΙ, 

24ς. . ἕως τῆς ἡμέρῳς ταύτης}, 71. 

ΧΧΥΝῚ]. διὰ τὰς--ἡμῶν 23] α οὐτὴ ἰηϊεγπχοά. 71. καὶ τῶν 
πατέρων ἡμῶν) α 44. λημῶὼν ς5Σ. σὺν τοῖς τ΄ --ῥομφαίαν] αὶ συπὶ 
ἰηϊογηγοα. 44. καὶ σὺν τοῖς βασ.} ακαι 11. συν 19. τοῖς βασι- 

λεῦσιν---ἱερεῦσιν ἡμῶν] , οἰπὶ ἱπιεγπηθά. 71, τοό. ἱερεῦσιν ἡμῶν] 
“ και ταρεδωκας ἡμᾶς 19. -{ ελάεπ), ἤπε και, τιο8, τοῖς βασι- 

λεῦσιν 29] τοις βασιλευεσι 11. τοῖς βασιλευσασι 248. ΑΙ4. ργαεπηϊε. 
καὶ ἱπῖετ ἅπςοο5 Αἰεχ. εἰς ῥομφαίαν] , εἰς 1. εἰς ῥομῷ. καὶ αἰχ- 
μαλ.} ἐπ᾿ ραμάϊο γίαηϊ! εἰπε ἐαρηοίίαίε Ν εῖ. 1Δῖ. εχ Μ5. Οοἱρεπ. 

καὶ αἰχμαλωσίαν] εἰς αἰχμαλωσίαν 44. καὶ τορονομὴν] καὶ τρονο- 
μιαν24ς. μετὰ αἰσχύνης] α μετὰ 44. 71. μέχρι τῆς σήμε- 
ρον ἡμέρας] α ἡμερᾶς 71. ; 

ΓΧΧΝῚ]]. τόσον τι] κα τι ς8.. ἐγενήθη ἡμῖν] τγ. 1. παρὰ 

τὰ Κυρίου Κυρίου] παρα σοὺ Κυριε ΧΙ, 44, 2, «8, ό., 74, τού, τ19, 
121, 134, 236, 243. 24ς, 248. ΑΪά4. Αἰεχ. Κύυριου {επιεὶ τΔηΐυ πὶ 109, 
ξς, 1Ιοϑ. «6 Τονιίπε εις ποῆεν Ν εῖ. 1Αϊ. εχ Μ8. (οϊδετι 

τάπῳ] α τω 7γ4. “Ἔ τάτω 1324. ἀγιασματός σου] α σε 11. ῥγαεπηϊεῖ. 
τὰ ΧΙ, 44. 64, γ7γ4, τού, 110. 2326, 24ς. ΑἰΙά. Αἰεχ. τε αγιασμαῖος 

αὐτῇ 10, 1ο8. τα αγιασμαΐος ςς. ασματος σοὺ 134. 

ΧΧΙΧ. Καὶ τῇ ἀνακαλύψαι] καὶ τὸ ανακαλυψαι 44ς. καὶ 

τῇ ἀνάψαι ΑἸεχ. φωςῆρα ἡμῖν] φωξηρα ἡμῶν 19) 5.5» 645 74» 1ού, 

Ν 2 .ἋΑν 9.“ 

Ἔτι ἀπὸ τῶν] 

᾿ ρῷ 

εν τω 

σ“κ όμε, 

ὦ ᾿ 

) 
πνν ν 

. Ἐπ τ τὸ τς. τὰ 

σ 

Δ 

͵ 



ΕΣΔΡΑΣ Α. 

᾿ φελείφϑημεν ὑπὸ τ Κυρίου ἡμῶν, ἀλλὰ ἐποίησεν ἡμᾶς ἐν χάριτι ἐγώπιον τῶν βασιλέων Περσῶν, 

δᾶγαι ἡμῖν τροφὴν, Καὶ δοξάσαι τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ ἐγεῖραι ΠΗ ἔρημον Σιὼν, δοῦναι 8ι. 

ἡμῖν ςερέωμα ἐν τῇ ̓ Ιδδαίᾳ καὶ Ἱερουσαλήμ. Καὶ γῦν τί ἐρδμεν Κύριε ἔχοντες ταῦτα ; παρέξη-. 82. 

μεν γὰρ τὰ προςάγματά σου, ἃ ἔδωχας ἐν χειρὶ τῶν “παΐδων σου τῶν “προφητῶν, λέγων, Ὅτι ἡ 83. 

ν εὖ 
ἐ,κηδ 

ῃ ὰ Ν- 

νος ἤν αὐ 

-ν» 
' ΩΣ 
: ΥῪ 

. ] 
᾿Ω 

αἵ 

γῆ εἰς ἣν εἰσέρχεσθε κληρονομῆσαι, ἔςι γῆ μεμολυσμένη μολυσμῷ τῶν ἀλλογενῶν τῆς γῆς, χαὶ 

8ο.. 

95. "Ὁ 2. 7 9. Ζ ρ, 7 ες » ν. , δ νῷ 

τῆς ἀχαϑαρσίας αὐτῶν ἐνέπλησαν αὐτὴν Καὶ γῦν τὰς ϑυγατέρας ὑμῶν μὴ συνοἰκίσητε τοῖς 8... 

δ δ 9 ΄ ν 29 ν κ᾿ “ “ 

πρὸς αὐτὲς τὸν ἅπαντα χρόνον, ἵνα ἰσχύσαντες φάγητε τὰ ἀγαϑὰ τὴς γῆς, χαὶ καταχληρογο- 
᾿ , ρὋ δ ϑῷ - ΄ Φ)7}ἠ͵᾿ μ᾽ ’ “ , 

μήσητε τοῖς τέκνοις ὑμῶν ἕως αἰῶνος. Καὶ τὰ συμξαίνοντα πάντα ἡμῖν γίνεται διὰ τὰ ἔργα 86. 
κ»- Ν Ν έ ς “ νΌΌΝ ΄ ε ΄ Νν ε δ ς ε " 

ἡμῶν τὰ πονηρὰ, χαὶ τὰς μεγάλας ἁμαρτίας ἡμῶν' σὺ γὰρ Κύριε ὁ χεφίσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν͵ 

᾿ ρὋ ΄ ᾿ 3. ρι ε » ε ᾿δ νι Ξ ΄ 3 ρϑ ᾿ 

υἱοῖς αὐτῶν, χαὶ τὰς υυγατερᾶς αὑτῶν μη λάξητε τοῖς υἱοῖς υμὼν, Καὶ ἃ ζητήσετε εἰρηνεῦσαι τὰ ὃς. 

Ἔδωχας ἡμῖν τοιαύτην ῥίζαν, πάλιν ἀνεχάμψαμεν παραξήναι τὸν γόμον σὰ εἰς τὸ ἐπιμιγῆγαι τῇ 8). 

ἀκαϑαρσίᾳ τῶν ἐϑγῶν τῆς γῆς. Οὐχὶ ὠργίσθης ἡμῖν ἀπολέσαι ἡμᾶς, ἕως τῇ μὴ χαταλιπεῖν δί-- 88, 

ζαν χαὶ σπέρμα καὶ ὄνομα ἡμῶν Κύριε τ Ἰσραὴλ ἀλησινὸς εἶ’ κατελείφϑημεν γὰρ ῥίζα ἐν τῇ 80. 

σήμερον. ᾿ἸΙδὲ νῦν ἐσμὲν ἐνώπιόν σου ἐν ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν" ἃ γάρ ἐς! ςῆναι ἔτι ἐμπροσϑέν σε 9ο. 
ἐπὶ τότοις. Καὶ ὅτε πτροσευχύμενος Ἔσδρας ἀνθωμολόγεῖτο κλαίων χαμαιπετὴς ἔμπροσϑεν τῇ οι. 

ἱερᾷ, ἐπισυνήχϑησαν πρὸς αὐτὸν ἀπὸ “Ἱερεσαλὴμ ὄχλος πολὺς σφόδρα, ἄνδρες, καὶ γυναῖκες, 

χαὶ γεανίαι" χλαυϑμὸς γὰρ ἦν μέγας ἐν τῷ πλῆήνει. Καὶ φωνήσας ᾿Ιεχονίας ᾿Ιεήλου τῶν υἱῶν 

, Ἰσραὴλ, εἶπεν, ΓΕσδρα, ἡμεῖς ἡμάρτομεν εἰς τὸν Κύριον' συνῳχίσαμεν γυναῖκας ἀλλογενεῖς ἐκ 

1οβ, 119, 1345) 236, 24." Κυρίου τὸ Θεξ ἡμῶν] τα Κυριου ἡμῶν 1], 

19. 85. τὸ Κυριξ Θεκ ἡμῶν ἯΙ, ΧΙ, ς8, 110, 245. κα τϑ 44. 74, τού, 
134, 236. κι τε Θεὲ ἡμῶν 71. λύῖςξ Θεὰ τοϑ, δᾶναι ἡμῖν τροφὴν] 
δαναι ἡμῖν τροῷον 44. τῆς δελείας ἡμῶν] τοῖς δόλοις ἡμῶν ς2. 

1ΧΧΧ. οὐκ ἐγκαϊελείφϑημεν] οὐ καϊελειφϑημεν ς ς, 64. ὑπὸ τὰ 
Κυρίου ἡμῶν] απο τα Κυριε ἡμων ΧΙ, 44, ς8, 74) τού, 134,236. ἀπὸ 
τε Θεὲ ἡμῶν 64, 243, 248. ΑἸ4. ΑΙεχ, ἀλλῶ ἐποίησεν---χάριτι) (μά 
ἀεὶ ποδὶ: ργαιίαπ Ν εἰ. 1,Αϊ. εκ Μ5. (οἴθετι. ὀλλὼ ἐποίησεν ἡμᾶς 
αλλᾶ ἐποιῆσεν ἡμῖν 44. 74. τού, 120, 134.24ς. ἐνώπϊον τῶν βασι- 
λέων] α των 64. ΑἸά. Περσῶν] ρταεπιεῖ. τῶν 74.2{ἰ ὄᾶναι ἡμῶν τρο- 
φὴν] εἰ ἀεά θὲ ποδὶς πιϊεγϊςονάδαπι Ν οι, Τιαῖ. εχ Μ5. Οοἴθετ. τρο- 
φὴν] ἐλεον 10, 108. “ 

1 ΧΧΧῚ. τῷ Κυρίου ἡμῶν] κα τ Κυριου 11, 19, ςς, τοϑ. - αλλ᾽ 
᾿ εποιῆσὲν ἡμᾶς ἐν χᾶριτι ἐνώπιον τῶν βασίιλεων (νϊάε ςοη]. Ριβοδα.) 44. 

τὸ Θὲες ἡμῶν 8. λα Ἡμῶν 71. καὶ ἐγεῖραι] α Και 44. καὶ εἐξεγει- 

ρᾶι 243, 248. Αἰά. ὅδᾶναι ἡμῖν ςερέωμα] εἰ ἀεὶ ποδὶς (ἐ ἀἑέαιεπι 
νει. 1.δἴ. εκ Μ58. Οοίδετ. καὶ Ἱερεσαλήμ,) και Ισραηλ 44. και 

ἐν Ἱερεσαλήμ τού, 236. 

ΧΧΧΙ]. Καὶ νῦν] α νυν 7)1. ἔχοντες ταῦτα;] εχοίϊες αυτα 11, 

ςς. ταρέθημεν γῶρ] ταρεδησαν 11, ςς. λα γὰρ το, 44,71. ἃ 
ἔδωκας} καὶ ἐδωκας 24ς. τῶν παίδων σου] κ᾿ 7ι:. 

ΧΧΧΙΠ]. Ὅτι ἡ γ] ἡ γὴ 44. εἰς ἣν εἰσέρχεσθε] εἰς ἣν εἰσ- 

πορενέσϑε 64, 243, 248. ΑἸά. ἔρι γ5] ἐξ γὴ (οοττ) 134. ἔςι γῆ 
μεμολυσμένη] ες! γη μεμολυμενη 111, 119. γη μεμολυμμενῆ ες! το. 
λΎ" 44. εξι γὴ μολυσμου μεμολυσμενη 74." μολυσμῷ] μολυσμα- 

τῶν τς. αιοό.. τῶν ἀλλογενῶν} ργδουηϊτῖ. ὑπὸ 19, τοΒ. ἐθνῶν 
) Οοάϊοες ϑεγρὶὶ. τῆς γῆς] 71. τῆς γῆς ταύτης γ) Οοάϊοεβ ϑετγρίϊ, 
καὶ τῆς ὅζο. δὰ ἤη. σοι. α 44. ; 

ἸΧΧΧΙΝ. Καὶ νῦν] κα γυν 44. Εἰ ἀϊχὲϊ ορμίμε : Νίης Ν εῖ. 1,2ϊ. 

εχ Μ8. Οοἴθε. τὰς ϑυγατέρας ὑμῶν] τὰς ϑυγατερας αὐΐων 44, 
ς8, 64, 715) 74. τοῦ, 119, 121, 134, 236, 24ς, 248. ΑΙεχ, κα ὑμῶν 
ΑΙά. μὴ συνοικίσητε] μη συνοικησήτε το, 745, τοῦ. Αἰεκ. μὴ συν- 
οἰκήσετε ΑΙἸά, τοῖς υἱοῖς αὐτῶν] τοις υἱιοις ὑμῶν ΧΙ, ς8, 64, 71, τοῦ, 

110, 1215) 134.,.236,24ς, 248. ἧς, π ἡμῶν, 44,74. Αἰά. τοῖς τέκνοις 
ὑμῶν Αἰεχ. καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν] και τας ϑυγαΐερας ὑμῶν 
ΧΙ, ς8, 64, 71) 74, τοῦ, 110, 121) 134») 2206, 243, 24ς,) 248. ΑἸεχ. 

ἢς, πἰῇ ἡμῶν, ΑΙά. μηδὲ τας υγατερᾶς ὑμῶν 44. 
δωτε ΧΙ), ς2, ς8, 74. τού, τ19, 120, 134) 236, Ὧ43. ΑἸεχ. δότε 44. 
μὴ ὅδοτε 64, τ21, 248. ΑἸά. μη δώσετε 71. μὴ συνοικησήτε 24ς. 
τοῖς υἱοῖς ὑμῶν] τοις νιοις αὐὔων ΧΙ, 44, ς2, ς8, 64, 71, 74) τού, α 19, 
121, 134, 236, 243, 24ς, 248. ΑΙά. ΑΙεχ. σα, 

ΧΧΧΝ. Καὶ οὐ ζητήσετε] καὶ οὐ ξητησητε 124, τὰ τρὸς 
,Ν ᾽ ἶ αὐτες} τα 44. ἵνα ἰσχύσαν|ες} ινα ἰισχυσαΐα ςς. καὶ κατα- 

κληρονομήσητε ὅς. Δἀ ἤπ. ςοὐν.} 71. τοῖς τέκνοις ὑμῶν] τοῖς νιοις 

μὴ λάξητε] μη 

ὑμῶν 11, το» ξξ, 108. 

τού, 1345) 24ς. ΑΙεχ. 
ΤΧΧΧΥῚ. Καὶ τὰ ἅτε. υἵχυιςε δὰ Άη. οοπι. 88... 44. 

ἡμῖν] υμῖν τπταύα το, τοϑ. ἴτ. 119. ὑμῖν 24ς. 
τίας ἡμῶν] α οὐπὶ ἱπίεγπιεα. 1206. καὶ τὰς --ἡμῶν 29] α οὐπὶ ἰπίετ- 
ππεά. γ1. ὥμαρτίας ἡμῶν] ἴτ. το, 58, το8,. σὺ γὰρ ἄς. δὰ ἤἥη. 
ςοπ1.] 226.-. σὺ γὰρ Κύριε] οτι συ Κυριε 10, το8, 121. {4 μὲ 
Ιοπιίης Νεῖ. 1Αἴ. εχ Μ58. Οοἰδεῖ. ὁ κεφίσας]} ἐκεφισας ΧΙ, ς8, 

64, 71. 749) τού, 119, 134. 243, 24ς. ΑΙά, Αἰεχ. επεκουφισᾶς 10, 

1οϑ, 121. εκεφισε 248. γευεϊαὲ Ν᾿ εἰ. 1,Αῖ. εκ Μ5. Οοἰδεπι, 
ΧΧΧΥΊΙΙ. Ἔϑωκας---ῥίζαν}] κα οὐπὶ ἰητεττηδά. γ1. Ἔδωκας 

ἡμῖν] ῥτγαηητι. καὶ ΧΙ, 1, 64, 745) τού, τοϑ, 110, 120, 134; 2,36, 

243, 24ς. ΑΙ4, Αἴεχ. σπαάλιν---ῥίξαν ἴπ οοπι. (64.] κ οὐπὶ ἱπίοπποά. 
24ς. πάλιν ἀνεκάμψαμεν] ἡμεῖς δὲ παλιν ἀνεκαμψαμεν το, τοϑ, 
121. Ργαηλ τ. καὶ 71. τῆς γῆς} - ταυτῆς 105 108, 121. 

ΧΧΧΥΤ]ΙῚ. Οὐχὶ ὠργίσϑης] καὶ οὐκ ὡργισϑη 19, 1τοβ. ἅπο- 

λέσαι ἡμᾶς] ἀπολεσϑαι ἡμας 236. ἕως τῷ μὴ ὅτο. δὰ Βη. οοπι.] 
ἄοπες ποη γέπιαμεαί γαάὶα εἰ ἰσπεη ποβγωπ ἢ Ν εῖ, 1Δῖ. εχ 15. (οἱδθετῖ. 

μὴ καταλιπεῖν] μη κα]αλείπειν ((οττ.) 134. 
σπερμῶ καὶ ριζαν 248. 

ΓΧΧΧΙΧ. Κύριε 

ἕως αἰῶνος] εως τὰ αἰωνος ΧΙ, 44, ς8, γ4, 

ἢ 
“ἀντὰ 

Ν , ε 
τὰ ὦ ογηρῶπαμᾶρ- 

’ ΄ 
κυρι4 : : 

Ἢ ὁ Θεὸς 109. τοϑ. “17 ἀληϑινὸς εἶ 1 νεγις [)ο- 

νιίαπις ει, εῖ. 1ατ. εχ Μ5. Ὀοίδεπ. καϊελείφϑημεν ὅζς. ἡ ἤη. οοπ|.} γε ληίς 

γο  Ὲ μασιμς βομὶ γαδὲκ ἰπ ἀοάϊογμα ἀϊε. Ν ει. 1Αῖ. εχ Μ5. Οοἱδεπ. δὴμιὺ 

τ ὶ κατελείφϑημεν γὰρ] καϊελειφϑη μεν γὰρ ττο. ΑἸά. ἐν τῇ σήμερον) 
ἐκ τῆς σήμερον 243, 248. ΑΙά. 

ΧΟ. Ἰδὲ νῦν ἐσμὲν] ργαεπεῖει. καὶ 19) τοϑ. α νὺν 55. ἔτι ἔμ- 

προσϑέν σον] κα ετὶ 44) 745 24ς. ενωπίιον σου ετὶ ς8. ετι ἐνώπιον σοὺ 

110. Ἵ 

ΧΟΙ. Καὶ ὅτε προσευχόμενος] καὶ ἐν τω προσεύχεσϑαι 19, 1οϑ. 
καὶ οτὲ τροσηυχομὴν 24ς. Ἔσδρας] Εσδραν τοϑ. ᾿ὁ Ἑξζρας 245. 

ὠνϑομολογεῖτο κλαίων] καὶ ανϑομολογεισσαὴ καὶ κλαίειν 10, τοϑ. 

χαμαιπετὴς] καὶ τρεπῆωκεναι χαμαι το, ιοϑ. ́ χαμαι ὥερι τὴς 44, 
σι, τοό. ἐπισυγήχϑησαν) -- δὲ 44. ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ] εξ Τηρον: 
σαλὴμ 44. 64, γ4, τού, 119, 134, 248. ΑΙά. Αἰεχ. α 245: ὅδ, 

Ἱεροσολύμων Ογη]!. ΑἸοχ. 111. ὅοό. ὄχλος πολὺς] ὄχλον. πολλοὶ 
Ογη]!. ΑΙοκχ. 1. οἷς. καὶ νεανία!:} α καὶ 11, ςς. -Ἐ καὶ παιδαρια τ0, 

1.8. κλαυϑμὸς γὰρ] κλαυϑμος δὲ 19, το8. κα γαρ44. ἥν μέ 
γας] {Γ. 134) 24ς. ἐν τῷ τιλήϑει] εν τῶ οχλω 24. 

ΧΟΙ]. Καὶ φωνήσας] καὶ απέχριϑη 108. ἸΙεχονίας ἸΙεήλου) 

Ιεχονιας Ἰεὴλ 111. , [εηλὲ 44, 71. [Ιεχονιὰς [ελϑ 58. Σεχενιᾶς υἱος 

Ἰζηλ τοϑ. [Ιεχώνιας Ἠξηλου 2Ζ4ς. τῶν υἱῶν Ισραὴλ] κ᾿ 71- ΒΓΔ" 
ταῖτ. οὐ τοβ. εἶπεν, "Ἐσδρα] Ρτθυηϊτ. καὶ 19. εἰπὲ τῶ Ἑσδρα 44, 

71, 74, τού, 1345) 236. εἰπὲν Εσδρας ςς. καὶ εἰπεν τὼ Ἑσδρα το. 
εἰς τὸν Κύριον} προς Κυριὸον Θεὸν ΧΙ. προς Κυριον τὸν Θεον 44. 6 

92. 

ῥίζαν καὶ σπέρμα] ΠῚ 

- ν 2 “- ᾿ εἰῷ Ἶ ΚΕΦ. ΠΠ, 

Θεξ ἡμῶν, δᾶναι ἡμῖν τροφὴν ἐν τῷ χαιρῷ τῆς δαλείας ἡμῶν , Καὶ ἐν τῷ δαλεύειν ἡμᾶς ἐχ ἐγάὰ.. 

«8. " 



ΕΣΔΡΑ Σ. Α. 
ΚΕΦ. ΥἹΠ. 

94. 

Κυριον τὸν Θεὸν ς8. Ογη]}. ΑἸεχ. 1. εἶξε. 

εἰ 
ἰ 

93. τῶν ἐϑνῶν τῆς γῆς" χαὶ γῦν ἐςιν ἐπάγω πᾶς Ἰσραήλ. Ἔν τὅτῳ γιέσψω ἡμῖν ὀρχωμοσία πρὸς τὸν " 

Κύριον, ἐχθαλεῖν πάσας τὰς γυναῖκας ἡμῶν τὰς ἐκ τῶν ἀλλογενῶν σὺν τοῖς τέχνοις αὐτῶν, Ως 

ἐχρίϑη. «σοί; καὶ ὅσοι τεϑαρχοσι τϑ γόμου Κυρίου. ᾿Αναςὰἂς ἐπιτέλει" πρὸς σὲ γὰρ τὸ πρᾶγμα, 

, χαὶ ἡμεῖς μετὰ σξ ἰσχὺν ποιεῖν. Καὶ ἀνγας ἃς Ἔσδρας ὁ τρρλῖδε τὰς φυλάρχους τῶν ἱερέων. καὶ 

Λευιτῶν «σαντὸς τϑ Ἰσραὴλ, “οιῆσαι χατὰ ταῦτα“ χαὶ ὥμοσα»ν. 
“ιαλιτας, Ἴσῶν νι Γ ἰφῃ. 

ΚΑΙ αναςὰς Ἔσδρας. ἀπὸ τῆς αὐλῆς τῇ ἱερδ, ἐπορεύϑη εἰς τὸ «ταςοφόριον ἸἸωνὰν τ Ἐλιασίξε. 
Καὶ αὐλισϑεὶς ἐ ἐχεῖ, ἄρτα οὐχ ἐγεύσατο δδὲ ὕδωρ ἔ ἔπιε, πενθῶν ἐπὶ τῶν ἀνομιῶν τῶν μεγάλων τϑ 
“Φ(λήσεξς. Καὶ ἐγένετο χήρυγμα ἐν. ὅλη τῇ ̓ Ιδδαίᾳ χαὶ Ἱερουσαλὴμ πᾶσι τοῖς ἐχ τῆς αἰχμαλω- 

σίας, συναχϑηναι εἰ εἰς Ἱερεσαλήμ. Καὶ ὅσοι ἂν μὴ ἀπαντήσωσιν ἐν δυσὶν ἢ τρισίν ἡμέραις, 
χατὰ τὸ χρίμα τῶν προχαϑημένων τπιρεσδυτέρων, ἀνιερωϑήσονται τὰ κτήνη αὐτῶν, χαὶ αὐτὸς ἀλ- 
λοτριωϑήσεται ἀπὸ τῷ πλήσας τῆς αἰχμαλωσίας. Καὶ ἐπισυνήχϑησαν πάντες οἱ ἐχ τῆς φυλῆς 

᾿Ιόδχ χαὶ Βενίαμὶν ἐν τρισὶν ἡμέραις εἰς Ἱερασαλήμ' ὅτος ὃ μὴν. ἔγγατος, τῇ εἰκάδι τῷ μηνός. 

Καὶ συνεχάσισαν σἂν τὸ σλῆνος ἐ ἐν τῷ εὐρυχώρῳ τϑ ἱερᾷ, τρέμοντες διὰ τὸν ἐνεεῶτα χειμῶνα. 
Καὶ ἀναςὰς Ἔσδρας εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἤνομήσατε χαὶ συνῳχίσατε γυναιξὶ ̓ ἀλλογενέσι, τϑ 

τροσϑεῖναι ἀμαρτίας τῷ Ἰσραήλ. Καὶ γῦν δότε ὁμολογίαν δόξαν τῷ Κυρίῳ Θεῷ τῶν πατέρων 
ἡμῶν.. Καὶ ποιήσατε τὸ ϑέλημα αὐτῇ, χαὶ χωρίσϑητε ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῆς γῆο, χαὶ ἀπὸ τῶν γυν- 

αἰχῶὼν τῶν ἀλλογενῶν. Καὶ ἐφώνησεν ἅπαν τὸ ὃ πσλῆνος, χαὶ εἶπον μεγάλῃ τῇ φωγῆ, Οὕτως ὡς εἰρη- ᾿ 

Ἔ Θεὸν 64," 74, τοῦ, 119, 
134) 236, 243, 24ς, 248. ΑΙά. ΑΙεχ. εἰς Θεὸν 71. εἰς. Κύριον τὸν 
Θεὸν ἡμῶν 2 Οοάϊΐοες 8εγρ. συνωχίσαμεν] καὶ καΐωκησαν 11. ρτῶ- 
ταϊτῖ. καὶ και ΧΙ, ς8, ό4,γ1, 74. 110, 134. 236,243,) 248. ΑΙεχ. καὶ καΐω- 

χησᾶμεν 10, ςζ. καὶ συνωχῆσαμεν 44, τού, 24ξ. καΐωχισαμεν τοϑ. 
καὶ συνωκίσαμεν ἑαυτοῖς ΟΥ]]. ΑἸεχ. 1. οἶς, καὶ ἐλάξομεν 2 (ὐοάϊοε5 
δεῖ. γυναῖκας ἀλλογενεῖς} γυναῖκες αἀλλογενεις 11, γυναικας 
αλλοτριας ς8. ἐκ τῶν ἐθνῶν] απὸ τῶν εϑνων 44, ς8, 74) τού, 134. 
ΑΙεχ. Ογτῖ!. ΑἸεχ, Ι. εἰς, τῆς γ5.] Ἔ μεδ' γμων 19, 1ο8. κ 71. 

δ καὶ νῦν δζο. δά βη. οοηι.] καὶ σύνεςιν αὐταῖς σᾶς Ἰσραήλ. ΟΥηὶ!. 

με πο: ἡκγαίο αὐ Τροπείπεπι Ν εἴ, 1,Δῖ. εχ Μ58. (οἱδεσί. 

ΑΙοεχ. 1. οἷ. καὶ νῦν---ἶν τότῳ ἰπ οοπὶ. [64.] λα συπὶ ἱπίογπγθά. 44. 
καὶ νὺν---πρὸς τὸν Κύριον ἴῃ σοπ. ἴε4.] Εἰ παπε δ βορμίο 16εἰ ἱπ ἦος 

ἐςιν ἐπάνω 

ΙΝ ,Αϑᾶ ς Ἰσραὴλ] ἐλπὶς ἐξιὶ τω Ἰσραὴλ 19. ελπὶς τῶ Ἰσραὴλ σσερι τατε 

ἐστ ,), 121. τᾶς Ἰσραὴλ] τοαῦος Ἰσραηλ 71, 74. τοῦ, 134, 236. 
διὰ ΧΟΠΙ. Ἐν τάτῳ] εἰπὲν ἂν 10) 108, 121. “Ἐν 71, 1Ιοῦ, 120, 

τἰρὶ ταν νύ134, 436. 
44. γενεσϑω "μιν τοϑ. Ογη}}. ΑἸεχ. 1, οἷϊ. 

ἷ ννν 

γινέσϑω ἡμῖν] καὶ γενεσϑὼω ἡμῖν 10), 121. ῥγδεπιϊίξ, καὶ 

ὁρκωμοσία } ργαεγηῖς. ἡ 
τοό. τρὸς τὸν Κύριον] κα τον 44574» τού, 36. ἐκχδαλεῖν] ἐκξδαλ- 
λειν Ζ4ς. τῶν ἀλλογενῶν] -[- εϑνὼν 10. 

ΧΟΙΝ. Ως ἐκρίϑη---ἰπιτέλει ἴῃ σοπ. (64.} Εἰ φμϊεφμί ἀ (φμοίφεοι) 
εὐπίεημεγμηι ἱκρὶ ἸΜογβ, εκίαν σεπίες ἀἀιἰχεγηπ Εμία: δαρε, εἰ ̓  βεγῇες 

ψεῖ. [Δὲ. ἐχ Μ5. Οοϊρετί. καὶ ὅσοι] α 230. σειϑαρχδσι] σει- 

ϑαρχησεσι 11, ςς. τῷ νόμου Κυρίου) τω νομὼω Κυριου ΧΙ, 19, 44, 
ς8, 64, 74, τοό, 1τοϑ, 119, 120, 121, 134) 236, 243) 24ς, 248. ΑΙα. 

ΑἸεχ. Ογη!. ΑΙοχ. 1. οἷ. τὼ νομὼ 71. 
ΧΟΥ. ᾿Αναςὰς] αναςὰ ΧΙ, 44, ς5, ς8, 719 74) τοό,χ τοι 130, 134, 

436, 243, 24ς, 248. ΑἸά, Ογη]], ΑἸεχ. 1. οἴ. αἀναφςάαντες εἰπὸν προς 

Ἐσόδραν' ἀναξα 10, τοϑ. ἄς, οὔτ! ἀναςας ρῖὸ ἀναζα, 12:1. ἐπι" 
τέλει] ἐπὶ τέλες (ἃς) 44, ζ2, 74) τοό. ἰσχὺν ποιεῖν] ἐσχνε καὶ ποιὲι 
10, 1οϑ, 121. ἰσχὺν πολλὴν 44. νῶν 

ΧΟΝῚ. τὲς φυλάρχου,} α τοὺς 119ςρ. καὶ Λευιτῶν] κἂι τὼν 
Λευιτῶν 19, το8: πτοαντὸς τῇ Ἰσραὴλ] ργρεπιϊτζ, καὶ 19, 108. αὶ ΤῈ 
44. Ογη]. ΑἸεχ. 1. οἷζ, εἰ ογμιμόπι βορκίμνι 7 γσεὶ Ψεῖ. [,ἴ. εχ Μ8. 

Οοἴθε. κατῶ ταῦτα͵ ὅτως 44- {ξεκπάμεῃ ἀκσο οπιπία: Νεῖ. 1Δϊ. 

εχ Μ5. Οοἴδε. καὶ ὥμοσαν] κα 243, 248. 

Ι. Καὶ ἀναςὰς] κα αναζᾶς 44,71. πὸ τῆς αὐλῆς] απὸ τε πλη- 
ϑους 44. ἀπὸ τῆς αὐλῆς τῇ ἱερ8} 46 Ἰετγα ἀγεαδ ἐειαρὶὶ ονειεὶ Μεῖ. 
1“ϊ. εχ Μ8. Οοἱδβετῖ. ἐπορεύθη] ροπῖς Παιίπη δηίε Εσδρας 44» 71. 
ἐπορεύϑη δα. 8. ἢἤη. οοῃη.} εἰ αδὲϊῥ ἐπ ἀῤνὼ Τάγαι. Νεῖ. 1,Αἴ. εχ Μ9. 

Οοἱρεσι. εἰς τὸ ὁ τσαςοφύριο»] εἰς τὸν οἶκον 8 Οοάϊοε5 ϑεγρίϊ. Ἰωνὰν] 

λ 19. 1τοϑ, Ιωαναν (64. εχ οοἴτ.) 71, 74γ 1ού, 119, 120, 134) 243; 

248. ΑΙ4. ΑΙεχ. Ἰωνὰν τῷ Ἐλιασίξου] Ἰωανναὶ τὰ ᾿Ελισὰδ 8 (ο- 
νοι. Υ. ΝΝ ; 

74, τού, 119, 120, 134) 236, 243, 24ς, 248. ΑΙά. ΑΙεχ. 

. χας, ποιήσομεν. ᾿Αλλὰ τὸ πλῆνος πολὺ χαὶ ὥρα χειμερινὴ, καὶ ἐκ ἰσχύομεν" ςῆναι αἴϑριοι" καὶ 

ἀΐςε8 ϑειρὶ, τῷ Ἑλιασίδου] τε Νασειδου 11. 
Νασιξου ςς. 

11. δὲ ὕδωρ] καὶ υδὼρ το, τοΒ. ἔπιε] εκ ἔπιεν (19. υἱὲ νἱἀεξιτ) 
1ο8. τσενϑῶν] ργαυηϊῖ. ἐτε ᾿ο8. ἐπὶ τῶν ἀνομιῶν] ὑπὲρ τῶν ἀνο- 
μίων 11, 19, ςς, 1οΒ., τῶν μεγάλων] 44. τοῦ τσλήϑους] ροραίὶ 
7γαεὶ, ει. ἴ1ι. εχ Μ8. Οοἴδετι. 

ΠῚ. καὶ Ἱερεσαλὴμ,)) καὶ ἐν Ἱερασαλημ, 19. 
ἢπ. σοπ.}] " 44. τοῖς ἐκ] α τοῦ. 

ΙΝ. Καὶ ὅσοι ἀ»] κἂι ὁσοι εᾶν 5 5, 1οϑ, 24ς. ΑΙεχ. ἐν ϑυσὶν] 
ἐν δυο 10. τοΒ. ἢ τρισὶν ἡμέραις] -᾿ συναχϑηναι εν [ερεσαλημ 44. 
κατὰ τὸ --ἀρεσξυτέρων) α οὐπὶ ἰπιεγπιοά, 71. ἀνιερωϑήσονται] ἂν- 
ἐμρωϑησετᾶι το. τὰ κτήνη αὐτῶν} τὰ ὑπαρχοντα αὐΐων το. τοϑ. 
καὶ αὐτὸς] και αντοι 19, 1ο8. καὶ αὐτὸς ἄς. δὰ ἔπ. σοι. 1 εἰ ἐρίξ 

ἀοβὶς νοζαγείμν ὦ βορμίο γγαεὶ. Ν᾽ εἰ. 1Αῖ. εχ Μ8. Οοἴνετι. ἄλλοτρι- 
ὠϑήσεται} αλλοτριωϑήσονται 19, τοϑ. απαλλοτριωθησεται ς8. 

Ν τᾶντες} α Π, 55- εἰς ᾿ἱἹερεσαλὴμ] ἐν Ιερεσαλημ, 64, 543, 

λα 19, 44, τοϑ. τε 

πἄσι τοῖς ὅζο. δὰ 

24ς, 248. ΑΙ4ά. τος ὁ μὴν] ἐν τω μην! τ᾿, 1το8. ργεπηί, καὶ ς8.. 
τῇ εἰκάδι} ῥγαβυηΐττ. ἐν 44. Τὴ εἰκοςὴ 121. ἔννατος] τῶ ἐννώτω 10, 
1το8. 

ΝἹΙ. Καὶ συνεκάϑισαν] και ον  ϑηει 19. και συνεκαϑισε 44, 
ς8, ό4, γ4, τού, τοϑ, 120, 134) 436, 48. ΑΙά4. ΑΙεχ. ἐν τῷ εὐρυ- 
χώρῳ) εν τὴ ευρυχώρω 11, 7γ4- τρέμοντες] τρεμοντος 44.1.06. διὰ 
τὸν ἐνεςῶτα] α δια 11, ςς. δια τον ἐφεξωτα 44. 

ΝΙΙ. εἶπεν αὐτοῖς] καντοις ςς. συνῳκίσατε)] συνωκησατε 10, 44, 
τού, 244ς. γυναιξὶν ἀλλογενέσι] γυναίκας ἀλλογενεῖς 44, 58, 71) 

“τὰ τρο- 
:8 τορευϑηναι 44- καὶ ὥροσϑειναι ςς. 
ὡμαρτίας}) αμαρτιαν 11, ςς. Ροηΐξ ροῖξ 

σϑεῖναι] προσϑηναι 11, το. 
τε τρούϑηναι τού, 24ς. 
Ισραηλ 44. 

ΝΠ. Καὶ νῦν δότε] -- μοι ς8. νυν 44. Καὶ νῦν δότε δες. δὰ 
ἄπ. σου.} Ε παπς οομεναίμὶ Τρονιῖπο, εἰ ἀαίε ρίοτίανι [έο ρβαίγμπι ποίγο- 

γεν, Νεῖ. 1.41. ἐχ Μ5. Οοἱθετῖ. ὁμολογίαν] εζο λογήσιν 1 οϑ. ΄ ὁμιο- 

λογίαν δόξαν] δοξαΐ καὶ εξομόλογησιν 10. ̓ δξῶν ν᾽ καὶ ἐλυϊηναν 44. 
δόξαν] ῥταιτηϊῖ, καὶ τοῦ, 121. ϑόξαν τῷ Κυρίῳ) αὶ δοξαν τῳ ςΒ. 
καὶ δοξαν Κυριω 71. τῷ Κυρίῳ Θεῷ] Ι Κυριω τῷ Θεὼ το, 108. 
α 44. τῶ Κυριω ἐς. Θεῷ τῶν σοατέρων ἡμῶν} κα 71. 

ΙΧ. ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῆς γ5.] αΑ 44.. ΄ καὶ ἀπὸ τῶν γυναικῶν) 
α τῶν γυναικῶν ΙΙ, ςς. λχαι 44. 

Χ, Καὶ ἐφώνησεν ἅπαν] καὶ ἐφώνησαν ταν ΤΙ, ςς. 
σαν 197) 108. καὶ ονπὲν ἄπὰν 44. χαι ἐφώνησαν ς8. 

απαν 64, 71, 74, τοῦ, 134. Αἰεχ. τὸ τλῆϑος] τὸ εϑνος 19, 1ο8. 
χαὶ εἶπον] καὶ εἶπεν 19, 74) 1τοϑ, 226. ,.44. καὶ εἶπαν ς8, 64, τοῦ, 
134, 24ς. ΑΙεχ. ποιήσομεν] ποιησωμεν 10, 44. 134." 
ΣΙ. καὶ ὥρα χειμερινὴ) και ἡ ὡρὰ χειμερινὴ 44, ς8, 64. 745 τού, 

Κ ς 

καὶ ἀπεχριϑὴ 

καὶ ἐφωνησαν 

Θ᾿]. 



ἰΑ' ι 
κοὐ 

39’ κ᾽’ 

'ἔξευσαν αὑτοῖς. 

ἡ δεῖ, 1μ4ἴ. εχ Μ5. (οἰδεῖ. 

ΕΣΔΡΑΣ Α. 

Ζ » Σ ΒΆΝ ΄ ΣΝ » ν ς ΄ 2 ΄ ΄᾿, ι 

τὸ ἔργον ὃχ ἔςιν ἡμῖν ἡμέρας μιᾶς δὲ δύο, εσι ἄλειον γὰρ ἡμάρτομεν εν τὅτοις. εΣτήτωσαν δὲ 

ὶ 

δ ρ 7 Ν ε 3 " ρ ε »" Ὡ Μἤ ΜῈ ᾿ 

οἱ προηγὅμενοι τὸ «λήνους, χα! «πάντες Οἱ εχ τῶν χατοιχίων ἡμῶν οσοι εχοῦσι γυναίκας 'ἀλλο.-. 

᾿ ; Ρ ΄ Ν ε ΕΣ "»΄ 2 Ν Ζ΄ : ΝΙΝ 

γενεῖς, παραγενησϑήτωσαν λαβόντες χρῦνον, Εχαςου δὲ τόπου τὸς πρεσδυτέρους χαὶ τὲς χριτὰς, 

ἣ “-,τψλτ᾿»-» Ν ᾿ “΄ ».,5»ιὲ “ “ ,΄. 7 

ἕως τῷ λῦσαι τὴν ὀργὴν Κυρίου ἀφ ἥμων τὸ πράγματος τᾶτδ. 

᾿ς χίας Θεωκανδ ἐπεδέξαντο χατὰ ταῦτα" χαὶ Μοσόλλαμος, χαὶ Λευῖς, καὶ Σαξξαταῖος συνεξρά-. 

᾿Ιωνάϑας ᾿Αζαήλου, χαὶ Ἐξζε- 

3 ρ " 4) Ν ΄ 

Καὶ ἐποίησαν χατὰ πτιάντα ταῦτα οἱ εχ τῆς αἰχμαλωσίας: Καὶ ἐπελέξατο αὐ- 
“ τὸ “ ΄ Σ) Κ ΄ς 

τῷ Ἔσδρας ὁ ἱερεὺς ἄνδρας ἡγεμένες τῶν σατρίῶν αὐτῶν πάντας χατ ὀγομᾶ, χαὶ συνεχλείσθη- 

᾿ 7 “ ». " ͵ 3 ΤΌΝ "“ Ὸ» ΞΦ Ν ΄ - 

σαν τῇ νΒμηνίᾳ τῇ μηνὸς τᾶ δεκάτου, ἐτάσαι τὸ πρᾶγμα. Και ἤχϑη ἐπὶ πέρας τὰ κατὰ τὸς 

τα τας τς ΤΣ - “., ὃ. Ὁ ΄ “, ΄ » ! 

ἄνδρας τὲς ἐπισυνέχοντας γυναίκας ἀλλογενεῖς, ἕως τῆς νουμηνίας τ πηρὼτϑ μηνός. Καὶ εὑρέ- 
“ ς Ε 2 ρ᾿ ρ " 3 : ΟΦ δ" 9 ρο “154 

ϑησαν τῶν ἱερέων οἱ ἐπισυναχϑέντες ἀλλογενεῖς γυναῖχας ἔχοντες, Ἐχ τῶν υἱῶν Ιησξ τῇ Ἰωσε- 

δὲκ, χαὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτῇ, Μαϑήλας, καὶ Ἐλεάζαρος, χαὶ ᾿Ιώριξος, καὶ ᾿Ιωαδάνος. Καὶ ἐπέ. 

ξαλον τὰς χεῖρας ἐχξαλεῖν τὰς ψυναῖκας αὐτῶν: χαὶ εἰς ἐξιλασμὸν χριδς ὑπὲρ τῆς ἀγνοίας αὐ- 

τῶν. Καὶ ἐχ τῶν υἱῶν ᾿Εμμὴρ, ᾿Ανανίας, καὶ Ζαθδδαῖος, χαὶ Μάνης, καὶ Σαμαϊος, χαὶ Ἱερεὴλ, 

χαὶ ᾿Αζαρίας" Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Φαισὲρ, ᾿Ελιωναῖς, Μασσίας, ἸΙσμαῆλος, καὶ. Ναϑαναῆλος, χαὶ 

ἰΩχόδηλος, καὶ Σαλόας. Καὶ ἐχ τῶν Λευιτῶν, ᾿Ιωζαξάδος, καὶ Σεμεῖς, χαὶ Κώϊος, (ὅτός ἐςι Κα- 

119, 1341 24.3ν 245, 248. Αἰεχ. καὶ ροὐκ--αἴϑριοι] κοη ῥιβείνις 

γοβενε ἐκ πιαιμεῖπο ς Ν εῖ. 141. εχ Μ58. ΟοἸΡετῖ. καὶ οὐκ ἰσχύομεν] 

και οὐκ ισχνσομεν 1ἔ. ςῆναι αἴϑριο!] ςηναι αρϑριοι τ9, 44. και 

οὐχ, υπομένομεν 245. καὶ τὸ ἔργον] ουχ, εὐρομεν, καὶ τὸ εργον 1], 

ςς. Ἔ πμῶν το. οὐκ ἔςιν ἡμῖν} ἡμῖν βκ ἐξὶν 11, ςς, τοϑ, κα μιν 

19. ἡμέρας μιᾶς] ἴτ.44.- ἐδὲ δύο] - ἡμέρων το, τοϑ. ἢ δυο 44. 

ἐν, τάτοις] ἡ 44,71. τού, ἐν 345... 

ΧΠΙ. Στήτωσαν δὲ] ςητωσαν δὴ το. καὶ φητωσαν 71. τῷ πλή: 

ϑους] ἡμῶν το. κατοικιῶν ἡμῶν] καΐοικων μῶν 111. καοικιωχ ὑμῶν 

19. γυναῖκας ἀλλόγενεϊς] -{- παρ᾽ ἑαυτοῖς 19, 1ιο8. τααραγενη- 

ϑήτωσαν] τταραγενέσϑωσαν 19, 198. πᾶαράγεν. λαξ. χρόνον) υεπὶ- 

“" Νεῖ. Τὶ. ἐχ Μ5. (οἱθετι. ᾿ | 

ΧΗΣ. Ἑκάχου δὲ τόπε} α δὲ: 11, ςς. και εξ ἐκαξε ταπε το, τοβ. 

καὶ εκαςου τόπου 44. ΡΓΘΠΙ. καὶ 64, 71, 74) τοῦ, τἴρ, 134, 2306, 

243, 24ς, 248.. ΑἸά. Αἰεχ. καὶ εξ ἑκάςου. τοπου 108. Ἑχάςου δὲ 

τόπου---τὰς κριτῷς] εἰ αεοὶρίαπί ρνοόγιεγος εἰ ἡμάϊεσε Ν εἴ, 1ῖ. εχ Μ5. 

Οοἰδετ. καὶ τὰς κριτὰς} κα τὸς 44. Κυρίξ] ῥργρϑυηἶτ. τα. ς ς» 64, 

γ4, τοῦ, 134, 245. Αἰεχ. τῇ πιράᾶγμαῖος] ρτοεπαῖττ. πτερι 10. 

ΧΙΝ. Ἰωνάϑας ᾿Αζαηλε] καὶ Ἰωναϑαν υἱος Ασσαηλ 19. ἴωνα- 

ϑας Αξζαΐλου 44. ταϑαν Αζαλον ς8. καὶ ἴωναϑας υἱος Ασσαηλ 

ιο8. [ἴωναϑας Ζαηλον τι9. ἴωνας Ζαηλου 24ς. ᾿Ιωνώϑας ᾿Αζαὴλ 

Αἰά. καὶ Ἐζεκίας] καὶ Εξειας Π. καὶ Εξζιας ςς., και Ιαζιας τοϑ. 

Θεωκανὰ} Θοκανου 11. Θωκανου. 44, ςς, 64, 71, 74) τού, 110, 120, 

121, 134»). 243,.248) 248. Αἰά. ΑἸΙεκ. Θωρακχδ' ς8.. υμος Θεκξε τοϑ. 

ἐπεδίξαντο] ἐπελεξζαντο ςς. επεδειξαντο ὅ4, τ10, 243. ΑΙ4ά.. καὶ 
Μοσόλλαμος] καὶ Μοσολλαῦος. 44. καὶ Μεσολλαμ τοϑ.. καὶ Μο- 

σολαδος ᾷᾳς. καὶ Λευὶς] καὶ Λευεῖς. 24ς-. κα καὶ 44. καὶ Λευὶς, 
καὶ Σαξξαταῖος) οἱ Λενιται το. υἱος Σαδξεταιος οἱ Λευιται τοϑ; 
καὶ Σαβδαταῖος) κα και. 44. καὶ Σαδατγαιος 64. και Σαξξαταιως 

ιο6. συνεδράθευσαν αὐτοῖς} 71. : 

ΧΡ, Καὶ ἐποίησαν] συνεποιῆσαν γ1. κατὰ τᾶντα ταῦτα] 
κ παντὰ 44, 71. κ καῖα. ςς. καῖα ταυτα σαντα τού, 24ς, 248. 
οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας] οἱ ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσιας 19, 245. λ 71. 

ΧΝῚ. Καὶ ἐπελέξατο αὐτῷ]. καὶ ἐπελεζαῖο ἑαυτω το, ς8,.24ς: 
Αἰεχ. λαυτὼ 7γ1. ὁ ἱερεὺς} αὶ το, 71. τιο8. ἄνδρας ἡγεμένους 
κα ἀνδρας 19, 44, το8. τῶν πατριῶν αὐτῶν] τὼν πατέρων αὐτῶν ΑἸά, 
πάντας κατ᾽ ὄνομα͵] κατ᾽ ονομα πάντας 44) ς8, 64, τοῦ, 1345) 236. 

543. ΑΙά, Αἰεχ. α κατ᾽ ονόμα 248. καὶ συνεκλείσϑησαν] καὶ συν- 
κχαϑισαν ΠῚ, 44, 53) 58, 64, γ1, 74) τοό, τοϑ, 110, 120, 121, 114. 
216, 243. 248. καὶ -συνεχαϑησαν 10, 24ς. ΑἸά.. ΑἸεχ. εἰ ερημεαῖῖε 

τὸ δεχάτε] τὰ δωδεκατε το, τοϑ, τι9. 
᾿ἰτάσα!] αἰτῆσαι ς2, 64,243, 248. ΑΙά. δι, 4. ἫΝ 

ΧΥΙΠΙ. Καὶ ἤχϑη--τὰ χατὰ] Εἰ τεηίμηι ἐΠ αὐ ἥπερ, ἐξ ἀαία ἐπ 

εηιομηα σάνεγμις Ν ει. 1,Δῖ. εχ Μϑ. Οοἰθεῖς.. ἐπὶ τέρας] ἔπι μέρος 

44. επιημερας 71, ιοδ. ἐπι Περσας 74... τὰ κατὰ τοὺς ἄνδρας] 

τὰ καῖα. το πραγμα" καὶ ἤχον (Πς) ἐπι περᾶς τὰ κατὰ τοὺς ανδρας 

4ς. τὰς ἐπισυνέχοντας] τες επισυναχϑενας 1, ςς. τᾶς επισυνα- 
γαγοας το, τΙοϑ, 119. γυναῖκας ἀλλογενεῖς} ανδρας αλλογενεις 

ε ἊΦ 3 ᾿ “«Φ.ο . 

24ς. ἕως τῆς --αλλογενεῖς ἴῃ σοη]. 64.] α οὐπὶ ἱπίεγηιεά, 44. ἕως 
“ ΄ ὑπαὶ μ « “Ὁ - 

τῆς ναμηνίας ΤῈ πρώτῃ μηνός} α 71. ἕως τι “μηνὸς πρώτου γ Οοἰήϊεες 

δεῦρ. μἱ ίφμο ἱπὶ ῥγίπεμπι ἴον 27ἱγεὶ νισηβε ἐας γε πεγεαῖ  Μοῖ, Τ1,Δι. 

οχ Μ5. Οοἱνεπ. 

ΧΥΙ]. γυναῖκας ἔχοντες} ργαογηϊτῖ, εἰς 44. κα ἔχοντες τοϑ. 

ΧΙΧ. καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτα} καὶ εχ τῶν ων αὐτὰ ο  μ. 

κα αυτα ςξ) ς8, 64, 74. 1ο6, 110, 1345243ν24ς, 248. ΑἸά, Βιαδεὶ αὐ- 
τῷ ἴῃ οδαγ. τηΐποσε Αἰεχ. Μαϑήλας] Μαϑηλα 44. Μαασιας τοϑ. 

καὶ Ἐλεάζαρος] Ιωριδου 44. κἂι Ελιεζερ 68. καὶ ̓ Ιώριξος] Ελεα- 

αρου 44. καὶ Ιεριδος 71. καὶ ἸΙαριδ 1οϑ.. καὶ Ἰωαδᾶνος] χαι Ἰω- 
δανος 11, ςς. καὶ Ιαδδείας το. καὶ Ιαδδιας τιοΒ. ᾿ 

ΧΧ. ἐκῥαλεῖν] τε ἐξαγαγεῖν 19. τοβΒ. τὰς γυναῖκας αὐτῶν] 
τας. γυναίκας ἑαντων͵ ς8, 645 τού, το; 1345) 248.. ΑΙά- ΑἸεχ; καὶ 
εἰς ἐξιλασμὸν] κα εἰς 74. εἰ οδικίεγμπε σά ρἰαεαπάκπι Ν᾽ εἴ. 1Δϊ, εχ Μ5: 
(οΙθετῖ.. κριδς] αι τῷ, τοϑ, 24ς. ργρπηῖι. προσενεκοιν 74. ὑπὲρ 
τῆς ἀγνοίας} ὑπὲρ τῆς ἀγνειας 243. ΑἸά. ἀγνοίας αὐτῶν] -Ἐ χρι- 
3ὲν το. 

ΧΧΙ. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν] καὶ αἴαὰ των νιων (ἢς ἔετε {επρετ) τοϑ: 
Ἐμμὴρ] Ἐμμιρ 44. 71. καὶ Ζαξδαϊος] καὶ Αδασιοῤ' το, 168. 
Ζαῦδαιος 44. καὶ Ζεθδεδαιος ς8. καὶ Ζαξαδαιος 71) τοῦ. καὶ 
Μανης] και Μαασσιας 19. κα και 44. Μανις (οπν!ο καὶ) 71. 243, 
248. καὶ ἮἨανης ΑἸά. καὶ Μάνης ὅτο. δὰ ἔπ. οοηι.} καὶ απὸ τῶν 
υιων Ηιραμ Μαασιας' και Ελειας καὶ Σαμαιας και Τεηλ και Αξιας 
1οϑ. καὶ Σαμαῖος] καὶ Θαμαὶος 11. καὶ ἔλειας και Σαμαιας 10. 

α καὶ 44, 71. καὶ Σαμαιᾶς 74. κ2435γ248. καὶ Σαμεες 24ς: καὶ 

Σαμεῖος Αἰά. καὶ Ἱερεὴλ] λα κᾶι 44) 71. και [εξεηλ ς8.. καὶ 

᾿Αζαρίας] καὶ Αξαριος 44, 64, 71» 74» τού, 120, 134, 236,243, 24, 
248. ΑἸά. καὶ Ζαριος 110. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν] α ἐκ ςς. ΑΙά. κα καὶ 54ς:. Φαισὰρ] 
ᾧαισε ςς, 64, ττο, 24.3, 248. ΑἸά. ΑἸΙεκ. Φεσε ς8. Φαλασσερ τοϑ, 

Φαδασσερ 121. Φοισσερει 24ς. Ἐλιωναὶς} Ελιωνας 44. 64, 71) 

γ4, τοῦ, 119, 134,.243; 24ς, ,χ48. ΑΙεχ. Ελιωναΐ 108. Ἔλλιονας 

ΑἸά. Μασσίας] Ασσειας 11. και Μαασσιας τιοϑ. Μαδᾶσιας 248. 

Ἰσμαῆλος] καὶ Ἰσμαηλ τοϑ. καὶ Αηλος καὶ χει 245. ᾿Εσμαηλος 

ΑΙ4. καὶ Ναϑαναῆλος] Ναϑαηλος 44) 71- καὶ Ναϑαηλος᾽ τού. 

και Ναϑαναηλ 1ο8. Βαδεῖ ἰπ οἰιᾶτ. πηΐμογε ΑἸεχ. καὶ ᾿Ωκόδηλος] 
καὶ Ὡκαιληδὸς 1. Ὠκιδηλος 44. ΑΙΖ. Ὠκειληδος ςς. καὶ Ὠχιδη- 

λος ὅ4, 74; τοῦ, ττρ, 120, 134) 236, 243, 248. Οκιδηλος 71.“ Χαι 

Ιωζαξαδ τοϑ. καὶ Ὠκεδηλος 244ς. καὶ ᾿Ωκείϑηλος ΑΙεχ. καὶ Σα- 

᾿λόας7καὶ Σαλϑας 11; ςς. Οσαλοας 71. καὶ Ἥλασα τοϑ. κάι Σαλ- 

σας 243, 548. καὶ Ταλσας ΑἸά. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν] καὶ ἀπὸ τῶν νιῶν "Τῶν Λευιτων 10, 

ιοϑ, Καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν--Παϑαῖος] και Καλιτας Παϑαιος 71. 

Ἰωζαθάδος] Ἰωζαξδος ςς, 119. Ιωξαξαλος ᾿ς8.. Ιωξαδαδ᾽ τοϑ. Ἴω- 

ραξάδος Αἱά. καὶ Σεμεῖς] και Σενσεις 11. καὶ Σέμεει 10, τοϑ, 

α και 44. καὶ Σεμις 64, τιο, 243,248.. ΑΨἰά. καὶ Σεμεέις 24. 

καὶ Κώϊος] καὶ Κωνος 11, ςς. Κωλιος 44. καὶ Κολιος ς8. κἂι Κω- 

λιος 64, 74.» τοῦ, 119, 120, 121, 134) 243,48. ΑἸ4: ΑἸεκ. καὶ Κω- 

λιας, το8. καὶ Κωδιος 24ς. ἅτός ἐς Καλιτὰς] δτος ἐξ! Κάλειτας 

Π. κ 44, ς8. β8τὸς Καλειτας ςς. λερι 1οϑ. στὸς εςὶ Κολιτάς ΤΊ10. 

καὶ Παϑαῖος] καὶ Φεϑεεῖας το.. α καὶ 44. καὶ Παϑεὺς 58. καὶ Φε- 
ϑείας τοϑ.᾿ κἀι ῴαϑαιος 24ς. Αἰεχ... καὶ ᾿1ὅδας] καὶ Ὡσϑας 11; 

ΚΕΦ ᾿χ, 



ΕΣΔΡΑΣ Ἅ. 
κκῷ. ΙΧ. 

24. 25. λιτᾶς,) χαὶ Παϑαῖος, χαὶ ᾿Ιόδας, χαὶ ᾿Ιωνάς. ᾿ 

26. 

.27. 

τ 

28. 

29. 

80- 

21 ὸ 

Ὅς 

33: 
34: 

ῃ Η 

ΝΜ’ ν 
᾿ 

Ἵ 

, λϑμος ς8, 645) 745γ.134, 248. ΑἸά. ἜΣ Σ 24ς. 

τῶν ϑυρωρῶν, Σαλϑμος, καὶ Τολξάνης. 

Εχ τῶν ἱεροψαλτῶν, ᾿Ελιάσεδος, Βακχῶρος. Ἐχ 
Ἔχ τῷ Ἰσραὴλ ἐχ τῶν υἱῶν Φόρος, Ἱερμᾶς, χαὶ ̓ Ιεζίας, 

καὶ Μελχίας, χαὶ Μαῆλος, καὶ Ἐλεάξαρος, χαὶ ᾿Ασεξίας, καὶ Βαναίας. 

Ματϑανίας, Ζαχαρίας, καὶ ᾿Ιεζριῆλος, χἀὶ ᾿Ιωαξδίος, χαὶ ἹἹερεμὼν,, χαὶ ᾿ΑἸἰδίας. 

υἱῶν Ζαμὼν, ᾿Ἑλιαδᾶς, ᾿Ελιάσιμος, ᾿Οϑονίας, ᾿Ιαριμῶϑ,, χαὶ Σάξαϑος, χαὶ Ζεραλίας.. 

τῶν υἱὼν Βηξαΐ, ᾿Ιωάγγης, χαὶ ᾿Αγανίας, χαὶ ᾿Ιωξάξδος, χαὶ ᾿Αμαϑίας. 

“ 
"- 

Ἔχ τῶν υἱῶν λᾶ, 

Καὶ ἐχ τῶν 

Καὶ ἐκ 

Ἔχ τῶν υἱῶν Μανὶ, 
Ωλαμὸς, Μαμᾶχος, ᾿Ιεδαῖος, ᾿Ιασόξος, χαὶ ᾿Ιασαῆλος, χαὶ Ἱερεμώϑ. Καὶ ἐξ υἱῶν ᾿Αδδὶ, Νάα- 

᾿(50ς, “καὶ Μοοσίας, Λακκῶνος, χαὶ Ναΐδος, Ματϑανίας, χαὶ Σεσϑὴλ, χαὶ Βαλνόος, χαὶ Μανγασ- 
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σιᾶς. Καὶ ἐχ τῶν υἱῶν ᾿Ανᾶν, ᾿Ελιωνᾶς, χαὶ ᾿Ασαΐας, χαὶ Μελχίας, χαὶ Σαδξαΐος, χαὶ Σίμων 

Χοσαμαῖος. Καὶ ἐχ τῶν υἱῶν ᾿Ασὸμ, ᾿Αλταναῖος, χαὶ Ματ]ασίας, καὶ Σαξανναῖος, καὶ Ἐλιφα- 

'λᾶτ, χαὶ Μανασσῆς, χαὶ Σεμεΐ. Καὶ ἐχ τῶν υἱῶν Βαανὶ, Ἱερεμίας, Μομδίος, ᾿ Ἱσμαῆρος, Ἰδϑὴλ, 

ςς, (8, ὅ4, 74, τοῦ, 119, 121, 134, 243» 245, 248. ΑἸά. Αἷεχ. ἔς, 
ἢπε καὶ, 44. καὶ ᾿Ιωνᾶάς] καὶ Ελιεζερ το, 1ο8. κα καὶ 44. καὶ 
Ιωανας ττρ. 

ΧΧΙΝ. Ἐκ τῶν ἑεροψαλτῶν] καὶ απὸ τῶν ἱἐροψαλτων 19; 1οϑ, 

ΡΓΘ ΠΝ. καὶ 44, 71, 1τΙο6. Εὴ ἐε πεγα οὐπαία ρεγεκιϊοόως : Μεῖ. 

11. ἐχ Μ58. Οοἴδε. Ἐλιάσεβος] Ελιασουβ το, τοᾶ. Ελιασιμος 
44. Ἑλιασιξος ς8, 71, 74. τού, 119, 134, 236, 240. Ἐλιασαξος 64, 
243, 248... ᾿Ἐλιάζουφος ΑΙά, Βακχῇρος] καὶ Σακχοὺρ το, το8. 
Βακχώρος 8. Βακχουτος 2ἐς. 

ΧΧΝ. Ἐχ τῶν ϑυρωρῶν] καὶ ἀπὸ τῶν ϑυρωρὼν το, ιοϑ. Ρταπιτ. 
και 44,245. εκ δὲ ϑυρωρων 58. Σαλξμος} Σελλεμ 19, 1ο8. Σαλ- 

καὶ Τολδαάνης] 
καὶ Τελλημ καὶ Ουριας 19,1 ἃ χάι γι. χαὶι 

ἸΤολμανης 119. καὶ Τολδανος 24." 
ΧΧΥῚ. Ἐκ τῷ Ἰσραὴλ) καὶ ἀπὸ Ἰσραὴλ τοϑ. Φόρος} Φαρες 

19. 108. Ἱερμὰς] Ιερμω 11. Ϊερεμιας 74. Ῥαμιας τοβ. καὶ 

Ἰπζίας] Ιεδιας 44,71. καὶ ἴεδιας ςς. καὶ [Ιεὐδιας ς8, τοῦ, 110, 121, 

134, 24ς. Αἰεχ. καὶ Εδδιας 64, 120, 243, 248. Α]ά. καὶ Ιαξιὰς 
1τοϑ. και Ἔκδιας 236. καὶ Μελχία] α και 44, 71. καὶ Μαλχίας 
ΑΙεχ. καὶ Μαῆλος] 'και Μαληλος 11. Μαηλ 44. και Μιαηλος 

ςς. καὶ Ιαηλος (8. και 71. καὶ Μαῖλος 248. καὶ Μαῆλος δ. 

δὰ ἤπ. ςοπ.]} καὶ Βαναιᾶς καὶ Μιχαιας και “Μιαμιδαιας κὰι Ελεαξαρ 

ἴ99 1ο8. ᾿ καὶ Ἐλεάζαρος] λ χᾶι 44) 71. 

44. και Ασιξιας 64, τού, 119, 121, 134, 236, 243, 24ς. ΑἸά. ΑἸεχ. 
και Ιασιβδιας 548. 

πιά. ςζ8; καὶ Βαναΐας] α και 44. 
ΧΧΥΠΙ. Ἐκ τῶν υἱῶν] καὶ ἀπὸ τῶν υἱων τοϑ. Ἠλα] Ηλα- 

και 44.) 74. 120, 1349 226. Ιλαχεμ 71. Αἰλαμ τοϑ8. Ηλακαμ 
151. Ματϑανίας] και Ματαν 11. καὶ Βατοανιας 24ς. Ργαρπΐς. 
καὶ Ἰηΐεῦ αἱοο5 Αἰεχ. Ζαχαρίας] ργαπητῖ. καὶ 64, τοϑ, το. καὶ 
ἸΙεζριῆλος] Ιεξορικλος Π. κα και 44, 71,74» ιού, 114, 236, 24ς, 248. 
ΑἸεχ. α 58. καὶ [εῆλ τοϑ. καὶ Ἰεσριηλος 119. καὶ Ἰερίηλος ΑἸά. 

καὶ ᾿Ιωαξδιος] καὶ Ὡαΐδειας Π1. καὶ Ὡαῦδιος 111. Ιανδιος 44. 
α 52, 64, ττο,) 243. 248. ΑΙά. καὶ Ιωδδειας ςς. καὶ ὁ Αθδιος ς8. 
α κἂι 71. καὶ Αὔδια τοϑ. καὶ Ὡαδαιος 24ς. καὶ ερεμὼϑ] και 
Ιαριμωθ το. κα καὶ 44, 248. καὶ Ἱερεμουϑ 58. ἱερωμωϑ᾽ 71. καὶ 
Τεριμωϑ καὶ Ζαξαθ τοΒ. καὶ ᾿Αἰδϑίας] καὶ Ληδειας 1Π1.. καὶ Αζιζα 
και Ηλιας το» 1ιοδ. Αηδιὰς 44. κα ς8. χαὶ Αηδιας 64, τοό, ττ0, 
134, 543. ΑἸά, Αἰεχ. καὶ, Ληδιας 24ς. καὶ Αυδιας 248. καὶ ᾿Αἴ- 
δία ς--- Ἰαριμῶϑ' ἰπ οοαι. (ε4.] αὶ συπὶ ἱπιεγπηθά, 74. 

ΧΧΥΠΙ. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν] α καὶ 248. Ζαμὼϑ)] Ζαμοϑ 64, 
ιού, 134, 24ς-. Αἰεκ. Ζαϑϑεα 1τοβ. ᾿Ελιαδὰς} Ἐλιωναΐ 1τοϑ. 
Ἐλιάσιμος} Ελιασουξ 1ιο8. Ελισιμος 243. ΑἸΙά. καὶ Ελισιμος 248. 

Ὀϑονίας] Ματϑανια τοϑ. Ἰαριμὼϑ] Αριμωθ' 110, 24ς. Ιαριμϑ 
(Πς) 243. κἂὶ Ιαρειμι 248. καὶ Σαάξαϑος] και Ζαξαμ 19. Ζαθα- 
δοζει το, 1το8. κα καὶ 44, 71, 248. καὶ Σάδατος ΑἸά, καὶ Ζερα- 

λίας] καὶ Ζαρδαιαξ ἼΠ], 44. καὶ Ζερδιας ςς. καὶ Ζαρδαιος ς8, 64. 

Ζαρδαιος 71. και Σαρδαιας γ4, 1τ21,236. και Ζαρδαιαζ᾽ τού, 120, 

134. καὶ Ζαρδεας 119. καὶ Σαρδαιος 243, 24ς, 248. ΑἸά. καὶ 

Ζαρλίας ΑἸοχ. 

ΧΧΙΧ, Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν] καὶ ἀπο τῶν υἱῶν (ἂ ο ἰηῖτα) 19. κα χαι 
44. 64, 71, 74, τοῦ, 134,.248. ΑἸά. ΑΙεχ. Βηδαὶ] Βοκλει 19. Βι- 
δαι γι. Βοχχὲε τοϑ. Βηδαΐ---τῶν υἱῶν ἴῃ σοπ,. 34.] α οὐπι ἰπζε- 
πλεὰ. 8. Ἰωάννης) Μοσολλαμ Ιωναν τ9, τιοϑ. Ιαννης 248. καὶ 
᾿Ανανίας] α και 19, 445715) 108. καὶ ̓ Ιωζαθδδος] και Ζαΐξϑος 11. Ζα- 
859 19, 1τοΒ. Ιωζαυδὸς 44. και Ἰωζαδαδὸς 64, ττο, 2437248. κα χαὶ 
γ1. κά, Ζαῦδιος 24ς. ᾿Ιωσάξαδος ΑΙά. καὶ ̓ Ωξαδαϑος ΑἸεχ. καὶ 

Τωλδανης 44. 

καὶ ᾿Ασεδίας] Ασιξιας. 

καὶ ᾿Ασεδίας--- Ἠλὰ ἴῃ φοπι. (ε4.] α οὐπὶ ἱπίεγο ᾿ 

᾿Αμαϑίας] καὶ Εμαϑϑις 1. Θελεες 19, το8. Αμαϑις 44) 71. καὶ 
Εμμαϑεις 64. καὶ Αμαϑης 74. χαι Αμαϑις τού, 120, 121, 134. καὶ 
Ἐμαϑις ττ9. καὶ ἔμαϑεις 243, 24ς. ΑΙά, ΑἸεχ. καὶ Αἰμαϑι 248. 

ΧΧΧ. Ἐκ τῶν υἱῶν] καὶ ἀπὸ τῶν υἱων τοῦ. Μανὶ] Βαναΐα 19, 
1ιοϑ8. Βαν 24ς. Μανη 248. ᾿Ωλαμὸς] Μοσολλαμ το, τοΒ. Ιω- 
μᾶμος 24ς. Ἰωλαμος 248. Ὀλαμὸς Αἴεκ. Μαμᾶχος) Μωλουκ 

τοϑβ. ἨἸεδαῖος} Αδαΐας τοϑ. Ἰεῦδαιος 248. Ἰασάθδος] Ιασουξ το, 
1ο8. καὶ Ἰασαῆλος] καὶ Ἀσαηλος ΠῚ, γ4,), τοῦ, 119, 120, 134) 
236, 24ς. ἔς, οἸἸΠΠΪῸ καὶ, 44, η1. Ασσαὴηλ 19, 1ο8. α καὶ 248. 

καὶ Ἱερεμώϑ) Αριμωθ το, 1ο8.. α καὶ 44, 248. [εριμωϑ γι1. 
. ΧΧΧΙ, Καὶ ἐξ υἱῶν ᾿Αδδ᾽} καὶ εκ των υἱῶν Αδδειν Π1. καὶ απὸ 
τῶν υἱῶν Μωαξ 19. καὶ εχ τῶν υἱων Αὖδαι 44, τοό. ἤς, πε και, 
γ1. καὶ εκ τῶν υιων Νανδει ςς. καὶ ἐχ τῶν νιων Αδδὲ 64, 74, 110, 
134) 243.λ ἔς, οἰ ο και, 248. καὶ απὸ τῶν υἱῶν Φαϑμωαξ τοβ. 
κᾶι ἐκ τ νιων Αδαι 24ς. Νίάαϑος) Λαϑος 11. Νάαϑος το. δἀ 
ἤῃ. οοπ}.] Αἰανα καὶ Σιδιω καὶ Χαλαμαναι καὶ Βαναιας καὶ Μα- 

δειας και ατϑανιὰ καὶ Βεσελεηλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῇ Βανεῖ και Μα- 
νασσὴ τοΒβ. Νίααϑος ὅτε. δ ἔπ. οοῃ. {ε4.] Αἰανα. καὶ Σεδια. καὶ 
Χαλαβαναι και Μαναῖας και Μαδειας και Ματϑανια καὶ Βεσελεηλ 

καὶ υιοι αὐτῇ Βαάνονι καὶ Μανασση νιοι Μεραρι. Ελιεζερ. Μελχιας 

Ιεσσια Σαμειας Συμεων. Βενιάμιν. Μελωχ. Σαμαρείας 19. καὶ 

Μοοσίας] καὶ Μοοσειας 11. Μωσσιας 44. κα καὶ 71.. και Μοοσσιας 

τού, 134, 536. ΑἸ4. ΑΙἴεχ. καὶ Μοσσιας 244τ-.- Λακκχᾶνος) Λακκε- 
δος 74. καὶ Ναΐδος] α καὶ 44, 71. καὶ Ναειδος 64. Αἰεχ. καὶ 
Μαῖδος ,36. και Λαδδος 24ς. Ματϑανίας]} και Βεσκασπασμυς 1Π. 

Βαισκας Πασμν ξς. ρυγρηλτῖ. καὶ 64, 74, τού, 134. 226. ΑΙεχ. καὶ 

Μαϑϑανιας .48. καὶ Μαϑανίας ΑἸά. καὶ Σεσϑὴλ] α καὶ 44, 71. 
και Εἔσϑηλ 74. καὶ Σεσοὴλ 24. ᾿ χαὶ Βαλνδος] καὶ Βαλνους Τ]. 

α καὶ 44, 715) 248. καὶ Βαληξος 24ς. καὶ Μανασσίας] και Μα- 

νασσηᾶς 11, γ45) τοῦ, 124. ΑΙά4, Αἰεχ. , καὶ 44, 71. καὶ Μανασσης 

ςς, 248. και Μανασιας 24ς. ἱ ἢ 

ΧΧΧΙΠ. Καὶ ἐκ] και “36,248. Καὶ ἐκ δε. δὰ ἢπ. σοπ).} νιοι 

Μεραρεε Ελιεζερ Μελχιας ἵεσσια Σαμειας Συμεων Βενιαμιν Μαλωχ, 

Σαμαριας. τιοϑ. ᾿Ανὰν] Αννας 44, 6.,, 71) τού, 110, 120, 134,243» 
248. ΑἸά. Αἰεχ. νας γ4. Αννῶ 121, 236. Ανναν 24ς. ᾿Ελιωνὰς] 

Ελιωδας 11. καὶ ᾿Ασαΐας} Ασριας 44.71- καὶ Ασεας ὅ4, 243, 248. 
ΔΙά. και Ασριῶς τοῦ. καὶ Μελχίας] α και 44. 248. Μελχαιος 

71. καὶ Σαξξαῖος] καὶ Σαξξαιας 11. κα καὶ 44.771. και Ζαξ- 
δαιος 44ς. καὶ Σίμων] α και 44,71, 248. καὶ Σίμμων Αἰά. Χο- 
σαμαῖος) Χοσαμαος 11. καὶ Χοσαμως 248. Χοσάμεως ΑἸά. 

ΧΧΧΊΙΠ. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν] καὶ 44, 248. απὸ τῶν υἱῶν τοϑ. 
᾿Ασὸμ)] Ασωμ 74. 24ς, 248. ΑἸά, ᾿Αλταναῖος] Μαλτανναιος 11. 

Μαϑϑαναι το. Μαλταναιος 71. Αλτανναιος τού, 134. ΑἰΙεχ. Αταλ- 

γαϊος ,48. ᾿Αλταναῖος ὅτς. δὰ ἤη. ςοπὶ.] Ματϑαναῖμ Ματϑιας 

Ζαξδια ἘἙλιαφαλετ Ἱερεμεῖ Μανασσης Σεμεει το8. καὶ Ματίαϑιας} 
Ματϑιίιας 44, 7γ1. καὶ Ματϑεαᾶς 74, τ19. ΑἸά. καὶ Ματϑαδιας 134. 
κα 245. καὶ Ματαϑιας--:Ἐλιφαλὰτ) Ματϑιας. Ζαθδια. Ἐλιαιφα- 
λεέτ 9. καὶ Σαβανναῖος] και Σαξδανναιες 11. Βαναιας 44. και 
Βανναιους ό4, τού, ττ9, 120, 134, 226. Αἷοχ. Βαναιος 71. και Βα- 

ναιες 74. καὶ Βανναίος 111, 243. κα 24ς. Βανναιος 248. καὶ Βα»- 
ναία ΑΙά. καὶ ᾿Ελιφαλῶτ] α καὶ 44,71. Αἰά4ά. και Ελιφαλαϑ' 24ς. 

καὶ Μανασσῆς] και Μανασση 11]. α καὶ 44,71. καὶ Μαννασὴ 24ξς. 

καὶ Σεμεΐ] α καὶ γ1. 
ΧΧΧΙΝ. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν] α και 248. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν ὅς. δά 

βη. ςοπ,.} απο τῶν υιων Βαναϊ, Ἱερεμίας, Μοεδεια, Αμραμ; ἴπηλ, Βα- 

ναΐα, Βαδαϊα, Χελιασεξ, Ματϑανια, Βεννες, καὶ υἱοι Βοννει, Σελεμεέει, 

καὶ Σέμεες, και Ναϑαν, καὶ Αϑαϊας, καὶ Ναϑαμου, καὶ Σεσεῖ, καὶ 

᾿ χ {ιν 



᾿ καὶ Σελλοὺμ καὶ Αμάριας 19. 

ἸΈΣΔΡΑΣ Α. 

Μαξδαὶ, καὶ Πεδίας, καὶ ἴΑνως, 'Ραξδασίων, χαὶ ᾿Ἐγάσιξος, χαὶ Μαμνιτάναιμος, ᾿Ελίασις, Βαν-. 

γὰς, Ἐλιαλὶ, Σομεῖς, Σελεμίας, Ναϑανίας χαὶ ἐχ τῶν υἱῶν Ἔζωρα, Σεσὶς, Ἐσρὶλ, ᾿Αζαῆλος, 

Σαματὸς, Ζαμξρὶ, Ιώσηφος. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿σμᾶ, Μαξζιτίας, Ζαδαδαίας, ᾿Ηδαὶς͵ ᾿Ιϑὴλ, 

Βαναίας. Πάντες ὅτοι συνῴκισαν γυναῖχας ἀλλογενεῖς, χαὶ ἀπέλυσαν αὐτὰς σὺν τέχγοις, Καὶ 

χατὥχησαν οἱ ἱερεῖς; χαὶ οἱ Λευῖται, χαὶ οἱ ἐχ τῇ ᾿Ισραὴλ ἐν Ἱερεσαλὴμ ἱλαὶ ἐν τῇ χώρᾳ Ἰτῇ Ρ 

μηνίᾳ τῇ μηνὸς τῇ ἐξδόμε, χαὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐν ταῖς χατοικίαις αὐτῶν. Καὶ συνήχϑη πᾶν τὸ 

πλῆϑος ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ εὐρύχωρον τῇ πτρὸς ἀνατολὰς τῇ ἱερᾷ πυλῶνος, Καὶ εἶπεν Ἔσδρᾳ 

τῷ ἱερεῖ καὶ ἀναγνώςη, Κόμισαι τὸν γόμον Μωυσῇ, τὸν πταραδοϑέντα ὑπὸ Κυρίου Θεδ Ἰσραήλ, 

Καὶ ἐχόμισεν Ἔσδρας ὁ ἀρχιερεὺς τὸν νόμον ππαντὶ τῷ πλήϑει ἀπὸ ἀνϑρῶπε ἕως γυναιχὸς, χαὶ 

πᾶσι τοῖς ἱερεῦσιν, ἀχᾶσαι τῇ νόμου νβμηνίᾳ τῇ ἑδδόμου μηνός. Καὶ ἀνεγίνωσχεν ἐν τῷ πρὸ τῇ 

ἱερᾷ πυλῶνος εὐρυχώρῳ, ἐξ ὕρϑρε ἕως μέσης ἡμέρας, ἐνώπιον ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν" χαὶ ἐπέδω- 

χαν πᾶν τὸ πσλησὸς τὸν νϑν εἰς τὸν νόμον. Καὶ ἔςη Ἔσδρας ὁ ἱερεὺς χαὶ ἀγαγνώςης τῇ νόμου 
“ ἰωὲ , με ΄ 

ἐπὶ τῷ ξυλίνου βήματος τὲ χατασχευασϑέντος. Καὶ ἔςησαν παρ᾿ αὐτῷ Ματ]αϑίας, Σαμμὲς, 
᾿Αναγίας, ᾿Αζαρίας, Οὐρίας, Ἐζεχίας, Βαάλσαμος, ἐχ δεξιῶν’ Καὶ ἐξ εὐωνύμων Φαλδαῖος, χαὶ 

Μισαὴλ, Μελχίας, Λωϑάσεξος, Ναξαρίας, Ζαχαρίας. Καὶ ἀναλαξὼν “Ἔσδρας τὸ βιξλίον ἐγώ- 

Σαρβα, καὶ Ἐσριηλ, και Σαμαιας, και Σαμαριας, και Ιωσηφ, και 

Σαλλεδμ, καὶ ᾿μαριᾶς τοϑ. Βαανὶ] Μαανι ὅ4, 248. ΑἸά. Βααννι 

“36. Βααμι 24ξς- 
121, 134, 236,243. ΑΔ, Μομα ςς. Μομδὴς ς8. Μοδδι 71. Μο»- 
δεις κάς. καὶ Μομξδος 448. Μομδεὶς ΑἸεχ. Μομδίος ὅτο. τὰ βη. 
οολ.} Μοιδεια Αμδραμ Χετλιασεδ Ματϑανια. Βενεει καὶ νιοι Βομινει 
Σελιμέες καὶ Σεμεες καὶ Ναϑαν καὶ Αὐδαιας και Ναδαξου και Σεσ- 
σεεε καὶ Σαρεα καὶ Ἐσριηλ και Σαμαιας καὶ Σαμαρειῶς και Ἰωσηῷ 

μαηρος 243. καὶ Ιωμαηρος 248. ἔς; ἤπε καὶ, ΑΙ4ά, Ἰεὴλ, Μαβ- 

δαὶ] Ιοεναμαμδαι 11. Ιδεηλ Μαμδαι 44. καὶ Ιπηλ, Μαδμαὶ 248. 
Μαξδαὶ}] Μαμϑαϊ 64, 71, τού, 134)243,. 245. Μαδαΐ 119. Μα- 
μαὶ ΑΙά. Μανδαὲ ΑΙεκ. . Μαδδαὶ--ἤΑνω.} λα οὐπὶ ἱπίεστηθά. ς8. 
καὶ Πεδίας1 και Παιδιας 64, 24ς, 248. ΑΙά, κα καὶ γ1, τοό. καὶ 
Παιδείας ΑΙεχ. καὶ ΓΑνως] α καὶ 719) τού, 248. . Ῥαδασίων] Κα- 
ραβασιων 11, 64, 243. ΑἸά, ΑἸεχ. Βασιων 44. Καραθδασειων ςς. Ῥα- 
μασιὼν ς8. ργαπιί, καρ το, 134, 236, 24ς. καὶ Καραδασιων 248. 
καὶ Ἐνάσιδος)] α ς8. κ καὶ 71) τού, 248. καὶ Ανασιδος 216. καὶ 
Ἐνάσιξος---Ναϑανίας] , οὐπὶ ἰηϊεττηεά. 44. καὶ Μαμνιταάναιμος 
καὶ Μωμταναιμος 11. α ςξ8. α καὶ 71. Μαννιτανάαιμος τού. καὶ 
Μαμνιτα Ταναῖμος 243. καὶ Ματΐανεμος 24ς. καὶ Μαμνιμαν Τα- 
ναῖμος 248. καὶ Μαμνιματαναΐμος ΑΙά. ᾿Ελίασις] Ἑλιασης ς8. 

Ἑλιασες 71. Ἐλιασσις 24ς. ρῥγεητῖ. καὶ 9248. Ἐλεσιασὶς ΑἸ]ά. 
Ἐλιάσεις ΑἸεχ., Βαννὲς] Βαννε 24-.- Ἐλιαλὶ] Εδιαλεις 11. κα ς8. 

Σελιαλει 24ς. καὶ Βλιαλ 248. Ἐλιαλεὶ ΑΪοχ. Σομεὶς] Σωμης 58. 

Σομις 64,243, 248. Σομεὺς 71. Σομεεις 2445. Σαμὶς ΑἸά, ΣΕελε- 
μιας} ργαπαϊ. καὶ 248. Ναϑανίας] ργάεηηἶττ. καὶ 248. καὶ ἐκ 
τῶν υἱῶν] α κἄν ςς, 248. καὶ ἐχ τῶν υἱῶν ὅζς. δᾷ ἔπ. σοῃ).] α ς8. 
Ἐζωρὰ] Ὀξζωρὼ ΑΙ4ά. ΣΕεσὶς] Σωσις 44. 'Σεσσις ὅᾳ, 74, τοό, 120, 
134, 36,248. Σεσσεις 24ς. Αἰεχ. Ἐσβὶλ] Εῤρειλ 1. Ερια 44, 
74, τοό, 134, 236. Εξριλ 64, 243. ΑΙεχ. Εσρια 71, 120. Εξριας 

24ς. καὶ Ἐζριηλ χ418. ᾿Αξαῆλος] ᾿Αζαὴλ ΑΙεκ. Σαματὸς] Σω- 
ματος 436. ρταπιϊῖ. καὶ 548. Ζαμβρὶ] Ζαμδις 44) 64, γι, τού, 
110» 120, 121) 134) 236, 243, 248. ΑἸά, ΑἸεχ. Ζαμρις 4. Ζαμ- 

ἔρεις 24ς. ἸἸώσηφος) ᾧοσηπος 11. ῥγατηϊί. καὶ 248. ᾿Ιώσιφος 

ΑΙά. ᾿ 5. Ἂς 

ΧΧΧΝ,. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν] αὶ υιων 11. εκ τῶν ςς. κα καὶ 248, 
Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν---Βαναίας] απὸ τῶν νιων Ναξαν Ιεΐηλ, καὶ Μαϑαϑιας, 

και Ζαβξαὸδ, και Ζεθεννει, και Ιαδαι, και Ιωηλ, καὶ Βαναι 19. ἢς ἔετε 
1ιοϑ. ᾿Ἐϑμα]ομα 44ν64,71,) τού, 120, 121, 134, 236. Νοομα ςα, 
ς5. ΑΙεχ. Οεμα 74. Νομα τ19. Οϑμα 243. 2418. Οσμαμα 24ς. 
Μαφιτίας] Ζητιας 24ς. 

δαιος 248. Ἠϑαὶς] Ηδὸς 11. Ιδαῖς 44. Ηϑες 64, 243, 24ς. ΑΙά. 
. 248. Ἰμκὴλ] Ουηλ 1. Βαναίας] ρταπιϊῖ. καὶ 248. 

ΧΧΧΨῚΙ. Πάντες ὅτοι] Ἔ καὶ ἕτεροι τᾶτων ς8. 

συνωχῆσαν 10, 44, 747 1ο6, 24ς. ΑΙά. 

αλλογεένεσιν 11, ςς, τοϑ. 
τοῖς τέκνοις 24ς. 

συνῴκισαν} 
γυναῖκας ἀλλογενεῖς } γυναιξιν 

[ΞΕ 

αὐτὰς] ανταῖς 24ς. σὺν τέκνοις] συν 

Λε ᾿ “ὋΦ 
ι 'καὶ οἱ Λευῖται] 

93 Ά 3 “Φ ἐν Τερασαλὴμ] α 44. καὶ ἐν τῇ 
“ ᾽) ὴ ᾿ 

τῇ νεμηνίᾳ} α τῇ τιοϑ. τοῦ μηνὸς 

ΧΧΧΝῚΙ. Καὶ κατῴκησαν] καὶ καϊωκισαν 134. 
α οἱ 44. καὶ οἱ ἐκ] α οἱ 44. 
δο. υἵχιιε αἡ ἔπ. ςοπ|.} λ ς8. 

Μομδίος] Μομδις 44. 64, 745) τού, το, τ2ο,. 

Ἰσμαῆρος] Μάαηρος 11. , ς8. Ιο-᾿ 

᾿Ὶ . “Ὁ 

. καὶ γυναϊκων) καὶ τῶν γυναικὼν το8. 

Ζαξαϑδαίας] Ζαξαδεας γ4. και Ζαξα-. 

τὰ ἐθδόμε] τα εδδομε μῆνος Π1, ς ςν τοϑ. καὶ οἱ υἱο)] α οἱ 44. καὶ 
ηυξηϑησαν οἱ νιοι τοϑ, 12:1. ἐν ταῖς κατοικίαις αὐτῶν] ογδυεγειπὶ ἐκ 
ἀαῤ[ιαείοπέδες (εὶς. Ν εἴ. [Α1. εχ Μ58. Οοἱρειῖ. ᾿ 

ΧΧΧΥΤΙΙ. Καὶ συνήχϑη] και συνηχϑησαν τοβ, 24ς. πᾶν τὸ 
πλῆϑος} α πᾶν 245. ἐπὶ τὸ εὐρύχωρον] εἰς τὸ ευρυχώρον το8, τὰ 
πρὸς ἀνατολὰς] τὸ προς ανατολᾶς 1ο8. τὸ ἱερ8} α τὸ ΤΠ, ζς. 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ εἶπεν] καὶ΄ εἰπὸν ςς, ς8, τοϑ, 236, 248. Καὶ εἶ. 
πεν--αναγνώςῃ] εἰ δἰἰχὶε Εἰ άγα ργίποορε (δεενφοίμηε εἰ ἰρόϊον ΜΝ εῖ. ΤΑ. 

εχ Μ8. Οοἰδετῖ. τῷ ἱερεῖ] τω ἀρχίερει 44, 71) 74, τοῦ, 110, 120, 
121) 134, 236, 24ς. ΑΙεχ. καὶ ἀναγνώςῃ} , 71. Μωυσῇ] Μωυ- 
σεως 11, ςς, 24ς. Μωσεως 1οϑ, 248. ὑπὸ Κυρίου ΘΕ] υπὸ τε Θες 
11. ὑπὸ τοῦ Κυριου Θεξ 64, τού, 110, 1345) 236. Αἰεχ. . Ἰσραήλ] 
ΑΙ]. 

ΧΙ, Καὶ ἐκόμισεν Ἔσδρας} καὶ εδοκιμασεν Ἑσρας 11. ἄς, πἰῇ 
Ἑσδρας, ςς. κα Εσδρας 44. καὶ πνεγκὲν Ἐζδρα 1οϑ. καὶ εκκομισας 
Ἑζρα 145. ὁ ἀρχιερεὺς) κα 44- ὃ ἱερεὺς ς8, τοΒ. παντὶ τῷ πλή- 
9ε:1 εἰ Ἴεγίε ὠπίφενο ρορμῖο Ν' εἰ. 1,Δϊ. εχ Μ5. (οἰδεῖ. ἀπὸ ἀνθϑρώ- 
που] απο ανδρος 44, τοϑ, 121,236. καὶ πᾶσι] πᾶσι 44. ᾿ ἀκᾶ- 
σα!) καὶ παντι ἀχϑοντι τῇ ἀχουσᾶ! 121. ὄκξσαι ὅτο. δὲ ἔῃ. οοῃ.] 
λ 44. καὶ παᾶντι ἄκξβοντι τε συνιέναι ἐν ἡμερᾶ μια τῇ μῆνος τ εδδομε 
108. τῷ νόμου] τὸν νομον 17, ̓ ςς. ἴκρόπι Τορεὶπὶ εἴ. 1αῖ, εχ Μϑ. 
Οοἱβετί. 

ΧΙ. Καὶ ἀνεγίνωσκεν ---εὐρυχώρῳ] καὶ ανεγνω εν τω ευρυχώρω τῇ 
τρώτου ἱερου πυλωνος τοϑ. πυλῶνος] πυλῶνι 64. ἐξ ὄρϑρου) απὸ 

ορϑρου 11, ςς. ἄπο τοῦ ορϑρου 1ο8. κα εξ 1190. ἕως μέσης ἡμέρας] 
ως μεσημθρινου 11, ςς. εὡς μεσξ ἡμερᾶς 445.742 τοῦ, 110, 134)245. 

Αἰεχ. εὡς μεσημξριας ς8. εὡς τὸ μεσημέρινε το8, ἐνώπιον ἄνδρων 
ΤῈ} ἐνωπίων τῶν ανδρων 11, ςς, τοΒ. ενωπιον τῶν ανδρων τε 24ς. 

καὶ ἐπίδωκαν] και απεδωχαν 
21, 1ο6. καὶ ἔπεδωχε ᾿οβ.ΊΌ. πᾶν τὸ πλῆϑος] παντὰ 1, ἐς, 8. 
κα παν 24ς. τὸν »γᾺ}] α 243. Αἰά, 
ΧΙ. ὁ ἱερεὺς] ὁ ἀρχιερεὺς 245. ὁ ἱερεὺς---νόμ} κα οὐαὶ ἱπίεγ- 

πιά. 44. ξυλίνου ὅτε. δὰ Άη. οοη,.} κατασκενάσϑεντος ξυλίνου η- 
ματος ς8. ; 

ΧΙ.11Π1. Καὶ ἔζησαν] καὶ ἐφησεν 11, τοϑ. παρ αὐτῷ] λ ἴ], 

λ παρ᾽ τς. σὺν αυτω τοΒβ. Μαηιαϑίας} Ματϑίας 44. 74. 345: 
Μαϑατιας τοϑΒ. Ματγαϑίας ΑΙά. Σαμμὲς] Σαμμε 11. Σαμες 
44. κα 8. καὶ Σαμαιας τοϑ. Σαμαιας 24ς. ᾿Ανανίας] ργατηϊῖ. 

καὶ 1τοϑ. ΑἸεχ. "Αφαρίας] ργαπηε καὶ σοϑ..᾿ Οὐρίας] Σδριας 
ς8. ῥγϑηυϊτῖ. καὶ ᾿ιο8. Ἐζεκίας] [εφεκιας ς8, καὶ Χελκιας το. 

Βαάλσαμος] και Μαασιας τοϑ. Βαλάσαμος ΑΙά, ἐκ ϑεξιῶν] 
“Ἔ αὐτὰ τοϑ. 

ΧΙΙΝ. Φαλϑαῖος] Φαδαΐας τοϑ. Φαλλαιος 1190. καὶ Μι- 

σα ὴλ] , καὶ 17, 44) ςς, ς8, 71, 74) τού, 119, 134) 236, 245: Αἴοχ. 
᾿ κᾶι Σαὴλ 243, 248. ΑΙά., Μελχίας] ργϑιηϊε. καὶ τοϑ. Λωϑα- 

σαθδος} Λεϑασεξος ς8. καὶ Ασομ τοϑ. Αὠϑασεδος 243, 248. ΑἸ. 
Δωϑασεξδος 24ς. Ναξαρίας] Ναΐέριας γ1. Ναφαριας 74. και 
Αψαανας τοΒ. Ζαχαρίας] ῥταριῖτ. καὶ 44, ς8, 248. και Ζαχα- 
ριᾶς και Μεσολλαμ τοϑ. κα 121. ΑἸά. 

ΧΙ. Καὶ ἀναλαξὼν] καὶ ἀνέλαξε τοβ. ΕἸ ἰκρεα: Νεῖ. 1.21. εχ 

᾿ Μδ, Οὐοϊδόπ. τὸ βιθλίον] - τὰ νομε 44) 52, 64, 71, 749 τού, τοϑ, 

ΚΕΦ, Ιχ, 



ΚΕΦ. ΙΧ. 
“Ὃ ΄ 3 ΄ 9 » 

46. πίον τ τ΄ὐλήνους, προεχάϑητο ἐπιδόξως ἐνώπιον πσάντων. 

Σ ΔΡΆΑἍΣ᾽ Α. 

Καὶ ἐν τῷ λῦσαι τὸν γόμον, “σάντες 

47. ὀρϑοὶ ἔςησαν' χαὶ εὐλόγησεν Ἔσδρας τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑψίςῳ Θεῷ σαξαὼθ «παντοκράτορι. Καὶ 

ἐπεφώνησε πσᾶν τὸ πλησος, Αμήν" χαὶ ἄραντες ἄνω τὰς χεῖρας, προσπεσόντες ἐπὶ τὴν γῆν, 
48. 

Μ᾽ ἰὰς ΄ 

προσεχυνησὰν τῷ Κυρίῳ. 
3 ἰωὰ 3 Ζ ᾿ - ᾿ , -.-» 

Ιησες, καὶ ᾿Αγνιὰϑ,, χαὶ Σαραξίας, καὶ ᾿Ιαδινὸς, καὶ ᾿Ιάχεθος, Σα- 
ἴω] »» ’΄ ξ΄ ν ᾽’ - ᾽) ᾿ ν. 

δαταΐος, Αὐταίας, Μαιάννας, καὶ Καλίτας, ᾿Αζαρίας, καὶ ᾿Ιῴζαξδος, χαὶ ᾿Ανανίας, Φαλίας, οἱ 
[ω 3 Ν ἰδ ρΦ ᾽ ρὸ 

Λευΐται, ἐδίδασχον τὸν νόμον τῇ Κυρίου, καὶ πρὸς τὸ πτλῆϑος ἀνεγίνωσχον τὸν νόμον τῇ Κυρίου, 
» υ ἫΝ ε ἅ Ν Σ). »’ Κ »»»ἤἦν ΛΑ 9 Ζ ΕΝ δ »“» ρω Ψ» ΄΄ μν 

ἐμφυσιδντες ἅμα τὴν ἀνάγνωσιν. Καὶ εἶπεν ᾿Ατ εὐχὸι Εσδρα τῷ ἀρχιερεῖ χαὶ ἀναγνώςῃ, καὶ 

, τοῖς Λευίταις τοῖς διδάσχεσι τὸ τολῆϑος ἐπὶ πάντας, Ἢ ἡμέρα αὕτη ἐςὶν ἁγία τῷ Κυρίῳ; χαὶ 

πάντες ἔχλαιον ἐν τῷ ἄχδσαι τῇ γόμου' Βαδίσαντες ὃ ὃν ῥαγεῖε λιξάσματα, χαὶ «πίετε γλυχά- 

σματα, χαὶ ἀποςείλατε ἀποςολὰᾶς τοῖς μὴ ἔχϑσιν" 

πεῖσϑε, ὁ γὰρ Κύριος δοξάσει ὑμᾶς. 
ἡμέρα αὕτη ἁγία, μὴ λυπεῖσθε. 

᾿Αγία γὰρ ἡ ἡμέρα τῳ Κυρίῳ: χαὶ μὴ λυ- 

Καὶ οἱ Λευῖται ἐκέλευον πσαντὶ τῷ δήμῳ, λέγοντες, Ἢ 
»Ἤ ΄ ρμὸ Ν᾿, ρ. “ 3 ΄ Ν 

Καὶ ὥχοντο στάντες φαγεῖν καὶ σειεῖν καὶ εὐφραίνεσναι, χαὶ 

ὄδγαι ἀποςολᾶς τοῖς μὴ ἔχεσι, χαὶ εὐφρανθῆναι μεγάλως, Ὅτι γὰρ ἐνεφυσιώϑησαν ἐ ἐν τοῖς ῥή- 

μᾶσιν οἷς ἐδιδάχϑησαν, χαὶ ἐπισυνήχϑησαν. 

134, 226, 243, 24ς. ΑἸΙά. ΑΙεχ. -Ἑ νομου 120. ἦερενι Τονεπὲ Ν εἴ, 

1,1..εκ Μ. (οἰδεῖ. ἐνώπιον τὸ τλήϑους] τε τῦληϑους ἐνωπιον 11, 

ςξ. ενωπίον τταὖος τε ληϑους τοϑ. τροεκάϑητο ἐπιδόξως) τρο- 

εκώϑητο γὰρ ἐπιδοζως 1], ς8, 64. 749 108, 110, 243. ΑἸά. ΑΙεχ. προσ- 

ἐχαϑήτο ἐπιδοξως 71. ̓ προικαϑητο γὰρ ενδοζος 24ς. 

ΧΙΕΝῚΙ. Καὶ ἐν τῷ λῦσαι τὸν νόμον] Εἰ ἄνπε ἐπιεγργει αγ είν ἱκρόπι 
νεῖ. 12ι. εχ Μ5. Οοἴδειι. πάντες ὀρϑο}} παντες ορϑροι ΠΠ. ὀρϑοὶ 
ἔςησαν] ἴτ. 1ο8. ἔςησαν] ἐραϑησαν (8. καὶ εὐλόγησεν Ἔσδρας] 

καὶ εὐλογῆσεν Αζαριας 11, ςς:. τῷ Κυρίῳ] α 11, ςς. Κύριον τοϑ. 
Θεῷ ὑψίξῳ] τω ὑψιςω Πς 5. τὸν Θεὸν τὸν ὑψιρον 1Ιοϑ. κ 236. Θεω 
Ισραηλ υψιςω 24ς. Θεῷ τῷ ὑψίξῳ ΑἸεχ. ᾿ Θεῶ σαδαὼϑ]  σαξαωϑ 

11, ςς. Ἂ Θεὼ 44, 719 119. κα 108, παντοκράτορι] τὸν παντοχρα- 
τορὰ τοϑ. 

ΧΙΝΠΙ. Καὶ ἐπεφώνησε καὶ αὶ φνήβ δ ς8. 
᾿Αμήν] 5 Τοτῖρῖ. ςς. τῷ Κυρίῳ] τω Θεὼ [1], ςς. 
ΧΙ. Ἰησδς] ῥργαπηῖτῖ. καὶ 24ς. καὶ ᾿Αννιδϑ} Ανοὺυς 44- 

καὶ Ανὲες ςς, 243. Αἰά. καὶ Αννες ςϑ8, 64, 74, τοῦ, 110) 120, 121, 

134, 236, 248. ΑἸεχ. καὶ Ανᾶνας γ1. καὶ Αννᾶς 24ς. καὶ ᾿Αννιὴϑ 
-ττῷ Κυρίου 157 καὶ οἱ νιοι αυτε Βαναιας και Σαραξιας καὶ Ιαμην 

ησᾶν συνετίζοντες καὶ Αχκες και Σαξαϑαιος καὶ Ὥδκια, Μασσιας, 

καὶ Καλλιτας και Αζαρια καὶ Ιωφαδαὃ καὶ Ανανιας καὶ Φαδαϊας 

οἱ Λευιται συνετιζοίζες τὸν λᾶον εἰς τὸν νομὸν Κυριου 1ιο8. καὶ 

Σαραθδίας] α και 44. καὶ Σοραξιας 8. καὶ ἸΙαϑινὸς] α καὶ ΤΙ, 44. 
ς8, γ4,), τού, 119, 134, 236. ΑἸεχ. καὶ Αδινος 64, 243, 248, Αἰά. 

καὶ ἐζεφωνησε τοϑ. 

Ιαδηνος 71. Ιαδδινος 24ς. καὶ Ἰάκεξος] καὶ Ιαρσεξοος 11.. Ιαχω- 
δος 44, ς8, 71, τού, 24. κ καὶ 74,9 119. 134. 236. ΑΙεχ. καὶ 1α- 
κωΐξος 248. Σαξαταῖος] Αὗταιος 11. Σαξατγαιας 64. Σαδδα- 
ταιος ς8, τοΒ. Σαξαταιας (ΑἸ. Σαξδαταιας) 71, 745) τοῦ, 110, 134. 
ΑΙά. Σαβδατπῆαιας 243. Αλξαταιος 24ς. Αὐταίας] Λνταιος 24ς. 
και Αὐταιος 248. Αὐταίας---Καλίτας] α συπὶ ἱπϊεγπιοά. 8. Μὰαι- 
ἄννας ὈΓΘ τ. χαὶ 248. Μαιανναίας ΑἸά. καὶ Καλίτας] , και 

44. και Καταλιτας γι. καὶ Καλείτας ΑἸεχ. ᾿Αζαρίας] Ῥγαιηξί. 

και 248. καὶ Ἰωζαξδος] Κατεοζαῦδος 11. Ιωζανδὸς 44. και Ἰω- 
αζαξδος 64, 119. ΔΙά. α και 71. καὶ Ιωζαυδὸς τοό. καὶ ᾿Ανα- 
νίας] Αννιας 1. κα καὶ 44, ΣὉι. Φαλίας) Φιαϑας 44, 74. τού, 119» 
120, 121) 134. 226. Αἰεχ. Βιαϑας ς2, ὅ4,243., Φιλτας ςς. καὶ 
ῷιαϑας ς8. Αφιαϑας 71. Φιατας 24ς. καὶ Βιαϑας 248. Βιάτας 
ΑΙά. ἐδίδασκον τὸν νόμον] συνετιζούδες τον λαον εἰς τον νομὸν 121. 

νοι Ὺ,. 

διδασκονῖζες τον νομιον 243) 248. τῇ Κυρίᾳ 1] το Π], 44, ςς, τοό, 

134, 236, 24.) 248. Αἰεχ. α ς8. καὶ πρὸς---τῷ Κυρίου 29} α οὐυπὶ 
ἱπιεγηιθα. 44, ς2) 58, 64, 71, 74. τού, 110, 120, 134, 226,443, 248. 

ΑἸά4. Βαδεῖ ἰῃ σδᾶγ, τηΐποσε Αἰαχ. ἐμφυσιξντες} εὐφυὴς ὄντες (46) 

ς8. ἐμφυσ. ἅμα τὴν ἀνάγν.} ἱπ(ρίγαπιει βαρα! ἱπιοὶ ἐρεπείδες ἰοδβῖο- 

περι. Νεῖ. 1.Δῖ. εχ Μ8. Οοἱδε. ἅμα τὴν ἀνάγνωσιν] ἀμαὰ τη ανα- 
γνωσει 8. κλαμα 24ς. ᾿ 

ΧΙΙΧ. ᾿Ατϑαράτης] Ατΐαρα ςς. Ατϑαραςης ς8. Αϑϑαρατης 
όὅ4. ΑΙά. Ατϑαρωτὴς 71. Αϑαρασθας τοϑ. Ατοαρατῆς 24ς. 
Ἔσδρα] ρταιτηῖτι. τ ςς- τῷ ἀρχιερεῖ } τῶ ἱερεξε τοΒ. καὶ τοῖς 
Λευίταις] -Ἐ τοῖς αναγινωσκεσι ς8.: τοῖς διδάσκεσι] και διδασκεσι 
ς8. , τοις τιοϑ. τοῖς διδάσκεσι ὅζς. δὰ ἤπ. σοη).} 44. ὠοκομεϊόες 
2ορμίμνι : Ν εῖ. 1,Αἵ. εχ Μ8. (οἱδθετῖ. 

Ι,.. ἐςὶν ἁγία] ἐςιν ἁγιωτατη τοϑ. 
τῷ νόμου] τον νομον 11, ςς, 1ο8. ἡ 

11. Βαδίσαντες ὃν] καὶ εἶπεν αὐτοῖς βαδίσατε τοϑ. καὶ ἐιπεν αυ- 
τοις βαδισαες τι. Βαδίζοντες ἂν ΑΙά. Εἰ ἀϊχὶν Ἐμάγα : 1 πώπε 
γει. 1,41. εχ Μ5. (οϊδετι. καὶ τίετε γλυκάσμαΐα]}) α]1. καὶ ἐπι- 
ετε γλυκασματα τοό. ἀπορςολὰς] ἐπιξολας 24ς. 

[11]. ἡ ἡμέρα] -᾿ αὐτὴ γ1. κἡ 244ς. ΑΙ4ά. καὶ μὴ λυπεῖσϑε] 
λα καὶ 44, 71. ΑἸαχ. καὶ μὴ λυπησϑὲ 74. ὁ, γὰρ ὅτε. δὰ ἔῃ. ᾿οπι. 
{ε4ᾳ.1. 71. ὁ γὰρ Κύριος] ὁ γαρ ὁ Θεὸς 44. ὁ γαρ Θεὸς Κυριος 
58, 64, 74, 119, 134» 236, 243,48. ΑἸά. ΑΙεχ. -Ἐ Θεὸς τοό,24ς. 

1.111. παντὶ τῷ δήμῳ] τω δημὼ τᾶντι 11, ςς. τὰ σαντα τω δὴη- 
μὼ 11, όψ, 243, 248. ΑἸΙά. ταντες τω δήμω ς2. τπᾶντι τὼ λαὼ 
1οϑ. ρορκίο κ' Ἰφεενεη Ν εῖ. 1Αἴ. εχ Μ5. Οοἴρεπ.0 ἅγια] - τω Κυ- 
ριω ὅ4. ΑΙά. - σηγατε (ῇς) τοβ8, μὴ λυπεῖσϑε] σιγατε καὶ μὴ 
λυπεισϑε ταῖς 

ΤΙΝ. καὶ ὶ εὐφραίνεσθαι] και ΕΝ 24ς. 

φυλὴν 1ιό8. εἐπιρόλας 24ς. 

1.0. Ὅτι γὰρ] οτι καὶ 11. ετιὶ γὰρ ς2, 64,243. ΑΙά. , γαρ ς8, 

1ο8. ΑἸΙεχ. ἐνεφυσιώϑησαν] ἐφυσιωϑησαν 1190. καὶ ἐπισυνήχϑη- 
σαν] - εν τὴ πμερὰ τὴ δευτερα οἱ ἄρχοντες τῶν πατρίων σαντος τὲ 

λα καὶ οἱ ιερεις και οἱ Λευιται τρος Εζδραν τον γραμματεα του συνι- 
εναι αντας τοὺς λογους του νομου το8. -[ ελάεπι, πῇ τρος Εσδραν, 

121. εἰ εοαάκηαϊ! (μπὲ ονῖπός ἐπ Ηϊεγε αἰέν τοςμπάϊατὶ, εμπάμπι 4{9})ο- 

“Μιίοπενε ονιὶαὶ Ὠεὶ 15εἰ. Ν εῖ. 1,Δῖ. εχ Μ5. Οοίδεπ. 

ΕῚ Γ᾿ φΦ ᾿“Ὁ᾿ 

ἐν τῷ ὥκεσαι!) ἀκξόντες ς8. 

ἀποςολὰᾶς]) ἀαπο- 




